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W y d a r z e n i a
W kwietniu b.r. w Urzêdzie Gminy Lesznowola odby³
siê audyt certyfikacyjny oceniaj¹cy zgodnoœæ systemu zarz¹dzania jakoœci¹ z norm¹ PN-EN ISO
9001:2001. Ocena audytorów zewnêtrznych badaj¹cych pracê Urzêdu zakoñczy³a siê wynikiem bardzo
dobrym.

CERTYFIKAT ISO 9001
DLA URZÊDU GMINY
LESZNOWOLA
29 kwietnia 2008 roku w Urzêdzie Gminy Lesznowola nast¹pi³o uroczyste wrêczenie certyfikatu. Gratulacje z r¹k Pana Piotra Pop³awskiego – audytora wiod¹cego z firmy certyfikacyjnej Bureau Veritas odebra³a
Pani Maria Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt Gminy.

Zarówno Wójt Gminy jak i Kierownicy gminnych jednostek otrzymali tak¿e
gratulacje z r¹k Przewodnicz¹cej Rady
Gminy – Pani Hanny Kosik i Wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy – Pana Ryszarda Duszy. Na uroczystoœci, oprócz
Pañstwa Radnych i pracowników samorz¹dowych, obecni byli tak¿e przedstawiciele firmy konsultacyjnej Umbrella,
prof. Stanis³aw Tkaczyk i Tadeusz Zawistowski oraz zaproszeni goœcie z terenu
Powiatu Piaseczyñskiego.
Ten presti¿owy certyfikat otrzyma³y nastêpuj¹ce jednostki: Urz¹d Gminy
Lesznowola, Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Zespó³ Obs³ugi Placówek
Oœwiatowych. Niewielki proc. samorz¹dów w Polsce mo¿e pochwaliæ siê takim wynikiem. Wprowadzenie systemu
wymaga³o od pracowników znacznego
wysi³ku, wykonania pracy wykraczaj¹cej poza zakres codziennych obowi¹zków. Certyfikaty zaœwiadczaj¹, ¿e
w ka¿dej jednostce sprawnie funkcjonuje system zarz¹dzania jakoœci¹.

Tempo rozwoju Gminy Lesznowola
zosta³o wielokrotnie zauwa¿one i nagrodzone. Tylko w latach 2004/2008
Gmina uzyska³a wiele wyró¿nieñ i certyfikatów przyznanych przez zewnêtrznych ekspertów. Teraz mo¿na do³¹czyæ
do nich Certyfikat ISO 9001 przyznany
przez jednostkê certyfikacyjn¹ Bureau
Veritas.
Bureau Veritas jest miêdzynarodow¹
grup¹ za³o¿on¹ w 1828 r., której kluczow¹ dzia³alnoœci¹ jest potwierdzanie
zgodnoœci z miêdzynarodowymi i krajowymi wymaganiami w obszarach jakoœci, bezpieczeñstwa, œrodowiska i odpowiedzialnoœci spo³ecznej poprzez oferowanie w tych obszarach rozwi¹zañ dla
ma³ych, œrednich i du¿ych przedsiêbiorstw, grup miêdzynarodowych oraz
organizacji rz¹dowych. Dzia³aj¹c w 140
krajach i ponad 700 biurach i laboratoriach, Grupa œwiadczy us³ugi dla ponad
200tys. klientów na œwiecie.
Najwa¿niejszym celem wprowadzenia systemu zarz¹dzania jakoœci¹ jest
sta³e podnoszenie standardu us³ug,
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je o sprawnoœci i skutecznoœci administracji.
System ten okreœla Politykê Jakoœci,
cele i zakres odpowiedzialnoœci pracowników, a tak¿e sposób realizacji zadañ.
Zarz¹dzanie jakoœci¹ charakteryzuje
siê tym wszystkim, co dla samorz¹du jest
niezmiernie wa¿ne:
– orientacj¹ na klienta,
– systemowym i zorganizowanym dzia³aniem w dziedzinie jakoœci,
– oddzia³ywaniem na jakoœæ we wszystkich fazach œwiadczonych us³ug,
– zaanga¿owaniem siê wszystkich pracowników w sprawy jakoœci,
– stworzeniem systemu nadzoru i kontroli umo¿liwiaj¹cym identyfikacjê
mechanizmów niesprawnoœci,
– dokumentowaniem dzia³añ zwi¹zanych z jakoœci¹.
Skutecznoœæ nowowdro¿onego systemu w Lesznowoli bêdzie systematycznie
sprawdzana. Nak³ada to na Urz¹d i gminne jednostki organizacyjne wymóg ci¹g³ego doskonalenia siê i kontrolowania jakoœci pracy. Urz¹d Gminy w Lesznowoli
pracuje zgodnie z mottem Carla Sewella:
„Stawiaj przed sob¹ jak najtrudniejsze cele i Jak tylko je osi¹gniesz, staraj
siê je podwy¿szaæ. Je¿eli tego nie uczynisz, ktoœ ciê przeœcignie w³aœnie wtedy, gdy bêdziesz zajêty zachwytami nad
swoimi osi¹gniêciami. Nigdy nie spoczywaj na laurach”.
p. r.

œwiadczonych przez Urz¹d Gminy dla
mieszkañców. Podjêcie tego wyzwania
wynika³o tak¿e z nowego spojrzenia na
zarz¹dzanie urzêdem oraz potrzeby
ugruntowania mocnej pozycji w stosunku do inwestorów.
Wdro¿enie systemu ISO wymaga³o
ujednolicenia oraz precyzyjnego opisania wszystkich procedur i procesów, realizowanych w urzêdzie przy za³atwianiu poszczególnych spraw.
Stopieñ realizacji wymagañ normy oceniony zosta³ podczas auditu certyfikacyjnego, który odby³ siê w dniach 14-16
kwietnia 2008 r. Certyfikat zasta³ przyznany na trzy lata. Po up³ywie tego czasu zostanie przeprowadzona audit recertyfikacyjny. Oznacza to, ¿e rozpoczêcie

procesu przygotowania urzêdu do wdro¿enia systemu jakoœci, zakoñczonego
przyznaniem certyfikatu, nie ma charakteru jednorazowego przedsiêwziêcia.
Jest to podjêcie sta³ego zobowi¹zania do
œwiadczenia us³ug na najwy¿szym poziomie i stosowania okreœlonych w dokumentacji procedur.
W wiêkszoœci krajów europejskich
administracja wykorzystuje system menad¿erskiego zarz¹dzania publicznego.
Naturalna konsekwencj¹ tego sposobu
zarz¹dzania jest podporz¹dkowanie
dzia³añ oczekiwaniom mieszkañców,
stworzenie urzêdu przyjaznego i przejrzystego. Stawianym wymaganiom wychodzi naprzeciw wprowadzenie systemu zarz¹dzania jakoœci¹, który decydu-

Centralny Oœrodek Informacji Gospodarczej po raz kolejny og³osi³ Ranking
Gmin i Powiatów. Jako obiektywne kryterium rankingu przyjêto liczbê podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze S¹dowym (czyli podmiotów o najwiêkszym potencjale ekonomicznym)
w poszczególnych gminach i powiatach.
Gmina Lesznowola zajmuje w rankingu
wysok¹ pozycjê.
Analizuj¹c dane dotycz¹ce firm mo¿na stwierdziæ, i¿ s¹siedztwo du¿ej aglomeracji bezpoœrednio przek³ada siê na
liczbê œrednich i du¿ych firm. Ta sytuacja
wynika z faktu, i¿ biznes podejmuj¹c
decyzje o ulokowaniu swojej siedziby
zwraca uwagê na dostêpnoœæ i wielkoœæ
rynku pracy, jednoczeœnie na wielkoœæ
lokalnego rynku klientów. Wniosek jest
oczywisty, ¿e dla rozwoju przedsiêbiorczoœci trzeba zainwestowaæ w infrastrukturê techniczn¹, spo³eczn¹ i mieszka-

Wysoka lokata Lesznowoli
w rankingu gmin i powiatów
Ranking Gmin i Powiatów 2008
 najlepsze lokalizacje dla biznesu
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niow¹ oraz dbaæ o wizerunek miejsca,
w którym ludzie mieszkaj¹. Na decyzje
lokalizacyjne bardzo du¿y wp³yw ma
aktualnoœæ planów zagospodarowania
przestrzennego danej gminy. W Lesznowoli a¿ 98% terenów posiada nowe aktualne plany.
W ca³ym rankingu Lesznowola jest
najlepsz¹ gmin¹ wiejsk¹ w Polsce. To co
wyró¿nia Lesznowolê to bardzo wysoki
wskaŸnik liczby firm w stosunku do
mieszkañców oraz liczba pozyskanych
w zesz³ym roku nowych inwestorów.

Najwy¿sze wskaŸniki liczby firm na
1000 mieszkañców maj¹:
1. Leszno
44,8
2. Lesznowola
42,1
3. Raszyn
24,6
4. Warszawa
24,2
5. Sopot
21,1
6. Tarnowo Podgórne 19,7
7. Nadarzyn
19,4
8. £omianki
19,2
9. Micha³owice
17,5
10. Poznañ
13,9
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W tabeli pokazuj¹cej najlepsze lokalizacje w regionach, Lesznowola zajmuje pi¹t¹ pozycjê za czteroma miastami
w województwie mazowieckim.
Z analiz dokonanych w oparciu o dane
Krajowego Rejestru S¹dowego wynika,
¿e z ponad 200 tysiêcy zarejestrowanych
na Mazowszu podmiotów blisko 13% to
podmioty z kapita³em zagranicznym.
Prym w ich pozyskiwaniu wiedzie oczywiœcie Warszawa i inne du¿e miasta, jednak niezwykle pozytywnie w rankingu
wyró¿nia siê Gmina Lesznowola (119
nowych firm zagranicznych pozyskanych
w 2007 r.).
Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych to trudne zadanie, które w ostatnich latach udaje siê bardzo dobrze realizowaæ. Fakt ten przek³ada siê bezpoœrednio na tworzenie nowych miejsc pracy, wp³ywy do bud¿etu gminy i rozwój
gospodarczy terenu.
Nie jest to pierwsze wyró¿nienie tego
typu dla Lesznowoli. Warto wspomnieæ
chocia¿by o tytu³ach: Teraz Polska, Gmina Fair Play, Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom.
Równie¿ w tegorocznym rankingu
atrakcyjnoœci dla biznesu miesiêcznika
ekonomicznego FORBES, Wólka Kosow-

Absolutorium
dla Wójta Gminy
Lesznowola
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu za 2007 rok Rada Gminy Lesznowola jednog³oœnie udzieli³a absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytu³u. W swoim sprawozdaniu Pani Wójt
podkreœli³a zasadnicze cele, którymi kierowa³ siê Samorz¹d w 2007 roku i by³y
to kolejno:
1. Kontynuacja zadañ zwi¹zanych
z przygotowaniem terenów pod przysz³e inwestycje mieszkaniowe i inwestycje zwi¹zane z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej.
2. Realizacja zadañ inwestycyjnych okreœlonych przez Radê Gminy jako konsekwencja Programu Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Lesznowola.
3. Pozyskiwanie œrodków zewnêtrznych.
4. Nabywanie nieruchomoœci.
5. Podwy¿szenie standardu us³ug œwiadczonych przez Urz¹d Gminy.

ska (Gmina Lesznowola) znalaz³a siê w
czo³ówce polskich miejscowoœci licz¹cych poni¿ej 100 000 mieszkañców. Kryterium oceny w tej kategorii jest liczba
dzia³aj¹cych spó³ek prawa handlowego

miejsceMiasto lub Gmina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Warszawa
Kraków
Wroc³aw
Poznañ
£ódŸ
Szczecin
Gdañsk
Katowice
Gdynia
LESZNOWOLA
Bielsko-Bia³a
Opole
Bydgoszcz
Gliwice
Raszyn
Lublin
Gorzów Wlkp.
Toruñ
Czêstochowa
Zielona Góra

w ci¹gu ostatnich piêciu lat. W Wólce
Kosowskiej w tym czasie ulokowa³o siê
prawie 400 firm handlowych, g³ównie
chiñskich, wietnamskich, tureckich i polskich.

Województwo

Nowi iwes- Inwestorzy
torzy w 2007 ogó³em

mazowieckie
ma³opolskie
dolnoœl¹skie
wielkopolskie
³ódzkie
zachodniopomorskie
pomorskie
œl¹skie
pomorskie
mazowieckie
œl¹skie
opolskie
kujawsko-pomorskie
œl¹skie
mazowieckie
lubelskie
lubuskie
kujawsko-pomorskie
œl¹skie
lubuskie

1221
516
247
189
104
106
55
76
43
119
33
22
25
33
16
23
25
33
24
18

6. Promowanie Gminy.
7. Wdro¿enie w³aœciwych mechanizmów kontaktowania siê z naszymi
Mieszkañcami.
8. Realizacja zadañ publicznych przez
referaty Urzêdu Gminy i gminne jednostki organizacyjne.
Bud¿et Gminy na 2007 rok przewidywa³ realizacjê dochodów w wysokoœci
68.559.644,-z³, które wykonane zosta³y
w kwocie 75.196.615,- z³ co stanowi
109,68%, w tym dochody w³asne stanowi³y 61.687.479,- z³ tj. 82,04%.
Przyjête w planie wydatki bud¿etowe na kwotê 107.121.349,- z³ zrealizowano w wysokoœci 93.858.940,- z³ co stanowi 87,62%.
Wydatki na inwestycje w roku 2007
stanowi³y a¿ 41,3% ogólnych wydatków
bud¿etu.
Jest to kwota 38.733.129,- z³. Do najwa¿niejszych nale¿a³y inwestycje z zakresu wod-kan, jako kontynuacja realizacji kompleksowego programu gospodarki wodno-œciekowej, inwestycje
oœwiatowe oraz maj¹ce na celu poprawê bezpieczeñstwa na drogach, tzn. budowa i modernizacja dróg i chodników,

9418
1663
1491
1330
731
693
541
535
387
363
238
234
219
207
196
193
179
173
166
150

oœwietlenia ulicznego i bezkolizyjnych
skrzy¿owañ z rondami b¹dŸ sygnalizacj¹
œwietln¹. Na realizacjê zadañ powiatowych – budowê i modernizacjê dróg powiatowych na terenie gminy przeznaczono bardzo wysok¹ kwotê ponad 6 milionów z³otych
Katalog zadañ inwestycyjnych by³ bardzo ambitny. Rada Gminy przyjê³a do realizacji 165 zadañ inwestycyjnych, z których znaczna czêœæ zosta³a zrealizowana w 2007 r. Pozosta³e zadania s¹ zadaniami wieloletnimi, które bêd¹ kontynuowane w roku 2008 i w latach nastêpnych.
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie wyda³ pozytywn¹ opiniê o przed³o¿onym przez
Wójta Gminy Lesznowola sprawozdaniu
z wykonania bud¿etu za 2007 r. Pozytywnie opiniowa³ te¿ wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
Po udzieleniu absolutorium w imieniu Rady Gminy Przewodnicz¹ca Rady
Gminy Anna Kosik podziêkowa³a za bardzo dobrze zrealizowany bud¿et i wrêczy³a kwiaty Pani Wójt Marii Jolancie
Batyckiej-W¹sik.
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„Realizacja zadañ publicznych przez
jednostki samorz¹du terytorialnego we
wspó³pracy z sektorem prywatnym” – to
temat konferencji zorganizowanej
2 czerwca w Bibliotece Uniwersytetu
Warszawskiego przez Centrum Studiów
Samorz¹du Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego.
Gospodarzem Konferencji by³a prof.
dr hab. El¿bieta Kornberger-Soko³owska,
a prowadz¹cym prof. dr hab. Andrzej Piekara. Na temat planistyczno – przestrzennych podstaw wspó³pracy samorz¹du terytorialnego z sektorem prywat-

Prezentacja wspó³pracy ró¿nych
sektorów w Lesznowoli
na konferencji naukowej w BUW
nym referat wyg³osi³ prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski. Zainteresowa³
wszystkich s³uchaczy Olgierd Roman
Dziekoñski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, mówi¹c na
temat budownictwa mieszkaniowego
i infrastruktury towarzysz¹cej jako pole

wspó³pracy pomiêdzy inwestorami prywatnymi a gmin¹. O mankamentach
przepisów partnerstwa publiczno-prywatnego opowiedzia³a siê Irena Herbst
z SGH, a o problemach prawnych zamówieñ publicznych – prof. dr hab. Andrzej
Wach z Wydzia³u Prawa a Administracji
UW.
Do udzia³u w konferencji zaproszono tak¿e praktyków: Mariê Jolantê Batycka-W¹sik – Wójta Gminy Lesznowola, która wyst¹pi³a z referatem dotycz¹cym warunków dobrej wspó³pracy
w procesach inwestycyjnych pomiêdzy
gmin¹ a podmiotami prywatnymi oraz
Jaros³awa Kochaniaka z referatem „Wykorzystanie œrodków sektora prywatnego przy realizacji projektów infrastrukturalnych przez jednostki samorz¹du
terytorialnego”.
Wójt Gminy Lesznowola wykorzysta³a do swojego referatu film poœwiêcony
rozwojowi Gminy Lesznowola oraz prezentacjê multimedialn¹ zawieraj¹c¹ wiele liczb, wykazów i wskaŸników.
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy Lesznowola

Od lewej: prof. E. Konberger-Soko³owska, min. O. Dziekoñski, prof. A. Piekara, M.J. Batycka-W¹sik

Samorz¹dowiec  Spó³dzielca 2007
Ju¿ po raz pi¹ty œrodowisko spó³dzielcze nagrodzi³o tych przedstawicieli samorz¹dów lokalnych, którzy z przychylnoœci¹ i zrozumieniem patrz¹ na dzia³alnoœæ spó³dzielni na ich terenach. Fina³
konkursu odby³ siê wiosn¹ w siedzibie
Krajowej Rady Spó³dzielczej z udzia³em
Zbigniewa Sosnowskiego, podsekretarza
stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Wœród goœci by³
równie¿ pose³ Bronis³aw Dutka, przewodnicz¹cy sejmowej komisji samorz¹du terytorialnego. Dyplomy z r¹k ministra Sosnowskiego odebra³o w tym roku
26 laureatów. Jednym z nich jest Pani
Wójt – Maria Jolanta Batycka-W¹sik. Poni¿ej prezentujemy fragment jej wypowiedzi:
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Zawsze by³am przeœwiadczona, ¿e
samorz¹d gminny, jak i spó³dzielczy, to
bardzo wa¿ni partnerzy ¿yciu ka¿dej
spo³ecznoœci lokalnej. W ¿yciu gminy
Lesznowola to doskonale widaæ. Na naszym terenie funkcjonuje Bank Spó³dzielczy, który ma kilka oddzia³ów oraz
Spó³dzielnia Kó³ek Rolniczych – jedna
z najlepiej zarz¹dzanych na Mazowszu.
Spó³dzielnie te œwiadcz¹ us³ugi i maj¹
wiele interesuj¹cych propozycji dla naszych mieszkañców. Wspólnie zaspokajamy potrzeby gminy. Jako samorz¹d, jesteœmy zawsze zainteresowani wspó³prac¹ z takimi partnerami.
pr
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I n w e s t y c j e
Zawansowanie Inwestycji w Gminie
Lesznowola na pó³rocze 2008 r.
Inwestycje wodoci¹gowo-kanalizacyjne przyjête do realizacji w tegorocznym
bud¿ecie gminy, s¹ wykonywane zgodnie z za³o¿onym harmonogramem.
Trwaj¹ procedury odbiorowe na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci £azy III etap.
Sieæ kanalizacji sanitarnej w £azach
wyd³u¿y³a siê o ponad 10 000 mb kolektorów.
W chwili obecnej miejscowoœæ £azy
jest skanalizowana niemal¿e w ca³oœci.
Dobiegaj¹ koñca prace na budowie
kanalizacji sanitarnej w Woli Mrokowskiej i Warszawiance etap II. Sieæ kanalizacyjna wybudowana w ramach tej inwestycji na d³ugoœæ ponad 7500 mb. Trwaj¹
prace przy budowie odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicy Okrê¿nej i Szkolnej
w Lesznowoli. W pe³nym toku s¹ prace
przy budowie sieci kanalizacyjnej w Wilczej Górze i we W³adys³awowie wybudowano ju¿ ok. 9500 mb kolektorów.
Zakoñczono budowê wodoci¹gu na
terenie osiedla po ogródkach dzia³kowych w £azach.

Trwa budowa odcinków sieci wodoci¹gowej w ul. Szkolnej i Okrê¿nej
w Lesznowoli.
W najbli¿szych dniach rozpoczn¹ siê
prace przy budowie odcinka sieci wodoci¹gowej w ul. Lokalnej od Brzozowej
w Warszawiance.
Wykona zosta³a dokumentacja techniczna wodoci¹gu tranzytowego pomiêdzy Mysiad³em i Zgorza³¹. Obecnie
oczekujemy na decyzjê o pozwoleniu
na budowê. Wybudowanie odcinka wodoci¹gu tranzytowego znacznie polepszy zaopatrzenie w wodê w miejscowoœciach Zgorza³a, Nowa Wola, Zamienie.
Trwaj¹ prace projektowe nad dokumentacj¹ techniczn¹ kanalizacji sanitarnej w Janczewicach i Podolszynie oraz w
Stefanowie i miejscowoœciach przyleg³ych (Kolonia Warszawska, czeœæ Marysina).
Rozpoczêto wiercenia nowych ujêæ
wody, które zasilaæ bêd¹ zmodernizowan¹ Stacjê Uzdatniania Wody Lesznowola Pole.

Prowadzone s¹ ju¿ tak¿e prace przy
odwiertach studni g³êbinowych na terenie pod budowê nowej Stacji Uzdatniania Wody w Marysinie. W najbli¿szych dniach wybrany zostanie wykonawca studni g³êbinowych dla Stacji
Uzdatniania Wody w £azach przy ul.
Kwiatowej.
W drugiej po³owie roku planujemy
budowê kolejnych odcinków sieci wodoci¹gowo- kanalizacyjnej w nowopowstaj¹cych ulicach w miejscowoœciach Zgorza³a, Lesznowola, Wólka Kosowska. S¹
to inwestycje realizowane na wniosek
i przy wsparciu Mieszkañców.
Dobiegaj¹ koñca prace nad projektem
rozbudowy Zespo³u Szkó³ Publicznych
wraz z Zapleczem Sportowym w Lesznowoli. W toku s¹ prace na dokumentacj¹ projektow¹ Centrum Edukacji
i Sportu w Mysiadle, oraz nad projektami przebudowy boisk szkolnych w £azach i Mrokowie. Na ukoñczeniu jest
opracowanie koncepcji zieleni w formie
parkowo-rekreacyjnej, wokó³ stawu
w Mysiadle przy ul £abêdziej.
Joanna ¯urkowska-Beta
Inspektor w Referacie Przygotowania
i Realizacji Inwestycji
Urzêdu Gminy Lesznowola

Inwestycje drogowe w Gminie Lesznowola
Realizacja inwestycji drogowych jest
priorytetowym zadaniem w Naszej Gminie, gdy¿ bezpieczeñstwo mieszkañców
stawiamy na pierwszym miejscu. Dziêki
sprzyjaj¹cym warunkom atmosferycznym prace budowlane mogliœmy rozpocz¹æ wyj¹tkowo wczeœnie, bo pod koniec
stycznia. W roku bie¿¹cym zosta³y ju¿
zakoñczone prace zwi¹zane z budow¹
ul. Ma³ej w Starej Iwicznej, ul. Cichej i ul.
Cisowej wraz z chodnikiem w Nowej
Iwicznej oraz ul. Podleœnej z chodnikiem
i œcie¿k¹ pieszo - rowerow¹ w Magdalence, a tak¿e rozbudow¹ mostu na rzece Utrata wraz z budow¹ chodnika przy
ul. Szkolnej i ul. Karasia w Mrokowie. Aktualnie trwaj¹ prace nad III etapem ro-

bót zwi¹zanych z budow¹ ci¹gu pieszorowerowego wzd³u¿ ul. S³onecznej
w Lesznowoli i Kolonii Lesznowola, a tak¿e budow¹ ul. W¹skiej w £azach.
Ku koñcowi zbli¿aj¹ siê prace zwi¹zane z budow¹ ul. Jasnej i ul. Wiejskiej
w £azach, jak równie¿ budowa ul. Borówki w Mysiadle. Budowa przedmiotowych dróg obejmuje budowê kanalizacji
deszczowej, chodników i nawierzchni
jezdni z kostki betonowej.
Obecnie trwaj¹ procedury przetargowe na wybór Wykonawców do budowy
ulic: Polnej i Gra¿yny w £azach, a tak¿e
ul. Projektowanej, ul. Ma³ej, ul. Œrodkowej i ul. Skrajnej w £azach II. W drodze
przetargu nieograniczonego bêd¹ rów-

nie¿ wybierani projektanci do opracowania dokumentacji technicznych na budowê ulic: Okrê¿nej w Lesznowoli, ul.
Okrê¿nej, Ogrodowej, Modrzewiowej,
Kaczeñców, Orzechowej, Polnej i Weso³ej w Magdalence, przebudowê ul. Polnej w Mysiadle, budowê odwodnienia
ul. Polnej w miejscowoœci Podolszyn,
a tak¿e budowê chodnika przy ul. Uroczej na odc. od Al. Krakowskiej do Polnej w miejscowoœci Stefanowo.
Aktualnie trwaj¹ prace zwi¹zane z wykonaniem projektów drogowych ul. GRN
w Lesznowoli, Zielonej w Podolszynie,
Borowej w Wilczej Górze, Piaskowej w
Magdalence, Aronii, Porzeczkowej, Agrestowej, Kwiatowej, Mi³ej oraz ul. bez
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nazwy ³¹cz¹cej ul. Borówki i ul. Poln¹
w Mysiadle, a tak¿e Dzikiej w Nowej
Iwicznej, budowy chodnika przy ul. Nowej w Starej Iwicznej jak równie¿ Cichej
w £azach.
Oœwietlenie uliczne jest tak¿e wa¿nym elementem infrastruktury drogowej. Na chwilê obecn¹ nastêpuj¹ce ulice

Szanowni
Pañstwo !
Wszystkim zale¿y, aby w domu i najbli¿ej okolicy by³o czysto.
Gmina Lesznowola, jak ca³y kraj znajduje siê w fazie przyspieszonego. Dynamiczne zmiany spo³eczno-gospodarcze
i ich du¿a ró¿norodnoœæ przynosz¹ wyzwania wymagaj¹ce modyfikacji Naszych
postaw i zachowañ w ¿yciu codziennym
dla ograniczenia presji cz³owieka na œrodowisko. Dlatego poprawa jakoœci ¿ycia
zale¿y tak¿e od Nas samych.
Ograniczenie zanieczyszczenia wód
i ziemi, ograniczenie ha³asu, zapobieganie lawinie œmieci i maksymalizacja ich
recyklingu nie bêd¹ mo¿liwe bez odpowiednich codziennych zachowañ, które
musz¹ nabieraæ w coraz wiêkszym stopniu charakteru ekozachowañ.

oczekuj¹ na pozwolenie na budowê: ul.
Lazurowa w Marysinie, ul. Willowa w Nowej Iwicznej, ul. Spokojna i Us³ugowa
w £azach oraz ul. Polna w Wilczej Górze, a tak¿e ul. Koñcowa i Topolowa
w Magdalence i Lesznowoli. Dokumentacje projektowe na budowê oœwietlenia
ulic Postêpu i Fabrycznej w Kolonii Lesz-

nowola oraz ul. Wojska Polskiego we
W³adys³awowie i PGR Lesznowola s¹
przygotowywane do wyst¹pienia o decyzjê pozwolenia na budowê.

Uprzejmie informujê, ¿e od m-ca
kwietnia br. Komisja do spraw porz¹dku
i czystoœci rozpoczê³a kontrole nieruchomoœci na trenie Gminy Lesznowola.
W sk³ad komisji wchodz¹ przedstawiciel Urzêdu Gminy, Policji, Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej oraz So³tys i Cz³onkowie Rady So³eckiej.
Kontroli podlegaj¹ umowy zawarte
z Przedsiêbiorc¹ œwiadcz¹cym us³ugi
oraz faktury (rachunki) potwierdzaj¹ce
korzystanie z us³ug odbioru odpadów
komunalnych sta³ych, opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i wywozu nieczystoœci ciek³ych, w przypadku je¿eli
nieruchomoœæ nie jest pod³¹czona do
systemu kanalizacji gminnej.
Sprawdzany jest tak¿e ogólny porz¹dek i czystoœæ na posesji.
Do chwili obecnej skontrolowano dwa
so³ectwa. Mieszkañcy uchybiaj¹cy przepisom zobowi¹zywani s¹ do natychmiastowego zawarcia umowy i przestawie-

nia kserokopii jej treœci w Referacie
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa Urzêdu
Gminy w Lesznowoli w wyznaczonym
przez Komisje terminie.
Je¿eli umowa nie zostanie przedstawiona, wobec mieszkañców zastosowane bêd¹ konsekwencje karne, w tym kara
grzywny na podstawie przepisów kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia i skierowaniem wniosku do s¹du
grodzkiego.
Regulamin czystoœci i porz¹dku na
terenie Gminy Lesznowola przyjêty
uchwa³¹ Rady Gminy Lesznowola w dniu
29 czerwca 2007r. obowi¹zuje ju¿ od
paŸdziernika 2007r. a zatem wystarczaj¹co d³ugo, ¿eby mieszkañcy mieli czas
na podpisanie stosowych umów.

Sprz¹tanie lasu
W zwi¹zku z przypadaj¹cym na
dzieñ 22 kwietnia Œwiatowym
Dniem Ziemi i Miêdzynarodowym
Rokiem Planety Ziemi, jakim jest
rok 2008 Gmina Lesznowola oraz
firma Vet-Trade przy wsparciu:
MZPGL, Nadleœnictwa Chojnów,
Stowarzyszenia DOBRA WOLA, OSP
oraz Policji zorganizowali akcjê pod
has³em: SPRZ¥TANIE LASU.
W sobotê, 19 kwietnia ca³e rodziny,
spotka³y siê o godz. 10:00 przy pomni`
ku: PAMIÊCI ROZSTRZELANYCH WIÊZNIÓW PAWIAKA. Tam rozdane zosta³y
worki i rêkawice. Sprz¹tanie trzech wyznaczonych sektorów pod przewodnictwem leœniczego oraz pracowników firmy Vet-Trade trwa³o do godz.12:00.
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Od godz. 12:00 na polanie rozpocz¹³
siê piknik, który potrwa³ do godz. 14:00.
W sprz¹taniu lasu uczestniczy³y równie¿
dzieci niepe³nosprawne. Wspólna akcja
dbania o czystoœæ œrodowiska mia³a na
celu promowanie postaw ekologicznych
w spo³eczeñstwie i pokazanie jak szanowaæ i nie szkodziæ Ziemi, która jest
matk¹ wszelkiego ¿ycia.

Karolina Kieœ
Referat Budowy, Utrzymania Dróg i Zasobów Mieszkaniowych

Marzena Chmiel
Kierownik Referatu Ochrony Œrodowiska
i Rolnictwa

Tegoroczna rodzinna akcja
SPRZ¥TANIA LASU obfitowa³a w
liczne atrakcje. Specjalnie na ten
dzieñ przygotowane zosta³y pokazy OSP oraz konkursy. Imprezê zakoñczy³o wspólne sadzenie,,drzewka przyjaŸni”.
Pomimo niezbyt sprzyjaj¹cej
pogody w zorganizowanej akcji
SPRZ¥TANIA LASU wziê³o udzia³
wielu doros³ych mieszkañców naszej Gminy wraz ze swoimi dzieæmi. Wszystkim dopisywa³y znakomite
humory.
Zorganizowana impreza mia³a na celu
krzewienie kultury i postaw ekologicznych oraz uœwiadomienie wszystkim
Mieszkañcom problemów zwi¹zanych
z ekologi¹.
Mamy nadziejê, ¿e podobna impreza,
integruj¹ca naszych Mieszkañców
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w s³usznej sprawie,
jakim jest dba³oœæ
o nasz¹ planetê, zostanie ju¿ wkrótce
ponownie zorganizowana i znajdzie
naœladowców.
Marzena Chmiel
Kierownik Referatu
Ochrony Œrodowiska
i Rolnictwa

Remontujesz dom
 pamiêtaj
o zezwoleniu!
Przed rozpoczêciem remontu domu
lub mieszkania w³aœciciel musi pamiêtaæ,
¿e na pewne prace remontowe potrzebne jest zezwolenie w³aœciwego organu
architektoniczno-budowlanego. Zgodnie
z definicj¹ REMONT – jest to wykonanie
w istniej¹cym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegaj¹cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi¹cych bie¿¹cej konserwacji, przy
czym dopuszcza siê stosowanie wyrobów budowlanych innych ni¿ u¿yte w
stanie pierwotnym.

Wiêkszoœæ prac remontowych wystarczy zg³osiæ staroœcie i poczekaæ 30 dni.
Jeœli w tym czasie nie zg³osi sprzeciwu
albo nie na³o¿y obowi¹zku uzyskania
pozwolenia na budowê, mo¿na ruszaæ
z robotami. Zg³oszenie polega na z³o¿eniu niezbêdnych dokumentów takich jak:
niezbêdne szkice i rysunki, czasem
uzgodnienia i opinie, a tak¿e oœwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoœci¹ na cele budowlane. Do remontu mo¿na zaliczyæ wymianê: ogrodzenia, centralnego ogrzewania,
natomiast remont polegaj¹cy na wymianie okien jest bie¿¹c¹ konserwacj¹ i nie
wymaga zg³oszenia.
Czêsto remont mylony jest z przebudow¹. Przebudowa istniej¹cego budynku wymaga pozwolenia na budowê. Przyk³adowo, je¿eli chce siê wymieniæ trady-

cyjne ogrzewanie na pod³ogowe, to ju¿
bêdzie przebudowa, a gdy zak³adamy
rury w tym samym miejscu, w którym
le¿a³y poprzednio – to jest to remont.
Otrzymanie pozwolenia na budowê nie
jest proste. Osoby, którym bêdzie potrzebne pozwolenie na budowê powinny udaæ siê do odpowiedniego wydzia³u
architektoniczno-budowlanego celem
uzyskania niezbêdnych informacji.
W gminie Lesznowola zg³oszeniami
remontu, jak te¿ pozwoleniami na budowê zajmuje siê Filia Wydzia³u Architektury Starostwa Powiatowego z siedzib¹ w Lesznowoli.
Rados³aw D¹browski
Referat Urbanistyki i Planowania
Przestrzennego

DYREKTOR GMINNEGO ZAK£ADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W LESZNOWOLI
zatrudni pracownika na stanowisku konserwatora
1. Wymagania:
– ukoñczona szko³a zasadnicza,
– obywatelstwo polskie,
– pracowitoœæ, operatywnoœæ, sumiennoœæ,
– mile widziane:
• doœwiadczenie na stanowisku
konserwatora-hydraulika;
• doœwiadczenie budowlane;
• uprawnienia operatora koparki samojezdnej.
2. Wymagane dokumenty:
– kwestionariusz osobowy dla
osoby ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie,

– kopie dyplomów ukoñczenia
szko³y i dokumentów potwierdzaj¹cych dodatkowe kwalifikacje,
– kserokopie œwiadectw pracy.
Wymagane dokumenty powinny
byæ opatrzone klauzul¹: Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.)
oraz ustaw¹ z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

Dokumenty nale¿y sk³adaæ w kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko
konserwatora w GZGK” w pokoju Nr 2
w Urzêdzie Gminy w Lesznowoli lub
wys³aæ na adres:
Gminny Zak³ad Gospodarki
Komunalnej w Lesznowoli
05-506 Lesznowola
ul. GRN 60.
Dokumenty nale¿y sk³adaæ w terminie do dnia 15.07.2008 r.
Leszek Zaborowski
Dyrektor GZGK
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Lesznowola, 30.05.2008 r.

APEL
do odbiorców, korzystaj¹cych z gminnej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Lesznowoli apeluje do
wszystkich mieszkañców o oszczêdne u¿ywanie wody.
W okresie letnim, przy braku opadów atmosferycznych, wystêpuj¹
znaczne niedobory wody w naszej
gminie. Eksploatowane ujêcia wody
pracuj¹ bez przerwy. Pomimo nieprzerwanej pracy szeœciu stacji
uzdatniania, wody jest zbyt ma³o
i wystêpuj¹ okresowe jej braki w sieci. Powód tego jest taki, ¿e ujêcia
z których czerpiemy wodê maj¹
ograniczone mo¿liwoœci wydobywcze. Przy nieracjonalnym ich eksploatowaniu mo¿emy doprowadziæ do
uszkodzenia stacji uzdatniaj¹cych,
a w konsekwencji wy³¹czenia ich
z eksploatacji.
Problem braku wody dotyka nie
tylko nasz¹ gminê. Jest on problemem, ca³ego kraju. Naukowcy alarmuj¹ i prognozuj¹, ¿e w nied³ugim
czasie sytuacja mo¿e staæ siê na tyle
dramatyczna, ¿e bêdziemy zmuszeni do racjonowania zu¿ycia.
Przypominamy o zakazie u¿ywania wody w dzieñ do celów innych
ani¿eli spo¿ywczych. Godziny szczytowych rozbiorów powoduj¹, ¿e obni¿a siê ciœnienie wody w sieci. Zu¿ywanie w tym czasie wody do podlewania, w tym automatyczne nawadnianie terenu, jest niedopuszczalne. Nieprzestrzeganie tego zakazu – okreœlonego w wydanych warunkach – skutkowaæ bêdzie cofniêciem pozwolenia na korzystanie
z dodatkowego licznika do rozliczania wody bezpowrotnie zu¿ytej.
Gminne ujêcia s¹ w stanie wyprodukowaæ 1.432.000 m3 wody w ci¹gu roku. Iloœæ ta wystarcza do zaspokojenia potrzeb gminy w wodê do
spo¿ycia. Natomiast w okresie letnim
zapotrzebowanie wody znacznie
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wzrasta, szczególnie w okresach wystêpowania d³ugotrwa³ej suszy. Wtedy zu¿ycie jest 3-5 krotnie wiêksze,
przekraczaj¹c mo¿liwoœci wydobywcze naszych stacji. Aby zlikwidowaæ
wystêpuj¹ce niedobory, dokonujemy
zakupu wody z gmin s¹siednich.
Woda ta jest kupowana po cenie
znacznie wy¿szej w stosunku do tej,
jaka obowi¹zuje w naszej gminie.
Z tego powodu konieczne bêdzie
uwzglêdnienie tego faktu przy ustalaniu nowych stawek.
Maj¹c œwiadomoœæ wystêpuj¹cego niedoboru wody, apelujemy do
wszystkich o niezw³oczne zg³aszanie
do n/Zak³adu przypadków wadliwego funkcjonowania urz¹dzeñ pomiarowych i instalacji. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków daje
stronom zarówno prawa, jak i nak³ada na nie okreœlone obowi¹zki. Precyzuje te¿, jakie czyny s¹ zabronione, œcigane karnie. Do tych czynów
nale¿y:
– pobieranie wody z urz¹dzeñ wodoci¹gowych bez uprzedniego zawarcia umowy;
– uszkodzenie wodomierza, zerwanie plomb na wodomierzu lub zaworze odcinaj¹cym, wp³ywanie na
zmianê lub zatrzymanie funkcji
metrologicznych wodomierza;
– niedopuszczenie przedstawiciela
zak³adu do wykonania czynnoœci:
odczytu wskazañ wodomierza,
jego kontroli lub demonta¿u, odciêcia przy³¹cza;
– wprowadzanie œcieków do kanalizacji bez uprzednio zawartej
umowy;
– niedopuszczenie przedstawiciela
zak³adu do: sprawdzenia iloœci
i jakoœci œcieków wprowadzanych
do sieci, odciêcia przy³¹cza kanalizacyjnego, za³o¿enia plomb;
– naruszenie bezwzglêdnego zakazu wprowadzania œcieków opadowych i wód drena¿owych do ka-

nalizacji sanitarnej – czyn ten podlega œciganiu zgodnie z kodeksem
postêpowania karnego, gdy¿ jest
to przestêpstwo.
Oprócz tego, ¿e postêpowanie
niezgodne z prawem nara¿a odbiorcê na sankcje karne, powoduje ono
zwiêkszenie kosztów zak³adu, a te
z kolei wp³ywaj¹ na cenê przy ustalaniu stawki za dostarczan¹ wodê
i odprowadzane œcieki.
Dlatego apelujemy do wszystkich
naszych odbiorców o niedopuszczanie do dzia³añ niezgodnych z prawem.
Przedstawiciele zak³adu bêd¹
przeprowadzaæ kontrolê, zwracaj¹c
szczególn¹ uwagê na poprawnoœæ
pod³¹czeñ, nielegalny pobór wody
oraz nielegalne odprowadzanie œcieków i wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Przypominamy, ¿e kanalizacja nie jest œmietnikiem. Nie
mo¿na do niej wyrzucaæ odpadów
sta³ych, które mog¹ powodowaæ
zmniejszenie przepustowoœci przewodów kanalizacyjnych. Zabronione
jest w szczególnoœci wrzucanie piasku, szk³a, œcinków tekstyliów i skór
nawet wtedy, gdy s¹ one rozdrobnione. Nie wolno te¿ wylewaæ do kanalizacji substancji palnych, wybuchowych, ¿r¹cych, toksycznych, ¿ywic,
farb, lakierów, odpadów i œcieków
z hodowli zwierz¹t oraz œcieków zawieraj¹cych chorobotwórcze drobnoustroje. Niedro¿noœci kanalizacji
i usuwanie materia³ów zapychaj¹cych urz¹dzenia pompowe zawinionych przez u¿ytkownika, bêd¹ usuwane na jego koszt.
W naszych dzia³aniach mamy nadziejê na zrozumienie z Pañstwa
strony.
Leszek Zaborowski
Dyrektor GZGK
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Piêkny jubileusz

W poniedzia³ek 26 maja br. Pani Anna Mirynowicz - mieszkanka i Honorowa
Obywatelka Gminy Lesznowola – œwiêtowa³a swoje 101 urodziny.

Urodzinowy upominek, bukiet kwiatów i najlepsze ¿yczenia Szacownej Jubilatce z³o¿y³y w imieniu mieszkañców
gminy – Wójt Maria Jolanta Batycka-W¹sik i kierownik USC Ewa Lewandowska.
Jubilatka by³a bardzo zadowolona z odwiedzin i nie kry³a swojego wzruszenia.
Pani Anna mieszka w Magdalence
w otoczeniu kochaj¹cej J¹ rodziny.
W trakcie rozmowy wyjawi³a, ¿e córki
dbaj¹ o to, aby Mama uczestniczy³a tak¿e w ¿yciu kulturalnym i razem bywaj¹
na ciekawych spektaklach teatralnych
oraz na koncertach w Filharmonii.
Gratulujemy Drogiej Jubilatce œwietnej kondycji oraz ¿yczymy du¿o zdrowia
i pogody ducha na dalsze lata.

Jubilatka w gronie najbli¿szych

Medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie
W dniu 30 maja bie¿¹cego roku w
Urzêdzie Gminy w Lesznowoli goœciliœmy
pary ma³¿eñskie, które ponad 50 lat
temu z³o¿y³y swoj¹ przysiêgê ma³¿eñsk¹.
W obecnoœci towarzysz¹cych im najbli¿szych osób: dzieci, wnuków i prawnuków, Dostojnym Jubilatom uroczyœcie
zosta³y wrêczone medale za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie, nadane przez Prezydenta RP.

Bohaterami uroczystoœci byli Pañstwo:
1. Aniela i Marian Gajewscy z Lesznowoli
2. Feliksa i Zygmunt Skalscy z Lesznowoli
3. Felicja i W³adys³aw Konarscy z £az
4. Janina i Jan Wieteska z Mysiad³a
5. Teresa i Jan Cia³kowscy z Nowej Iwicznej
6. Barbara i Aleksy Kostrzewa z Nowej
Iwicznej

7. W³adys³awa i Kazimierz Szymala Nowej Iwicznej
8. Waleria i Marian Piotrowiczowie
z Nowej Woli
9. W³adys³awa i Tadeusz Fukowscy
z Wilczej Góry
10. Aleksandra i Jan Rek z Zamienia
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wrêczenia medali dokona³a
Wójt Gminy Lesznowola Pani Maria Jolanta Batycka-W¹sik. ¯yczenia i gratulacje z³o¿y³ tak¿e Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Lesznowola Pan Marian Ryszard Dusza.
Ma³¿onkowie otrzymali kwiaty oraz
pami¹tkowe dyplomy i albumy wraz z ¿yczeniami jeszcze wielu kolejnych lat
wspólnego ¿ycia, szczêœcia, zdrowia
i pogody ducha w ¿yciu codziennym.
W imieniu ca³ej naszej gminnej spo³ecznoœci sk³adam Szanownym Jubilatom
serdeczne gratulacje i wyrazy uznania.
Ewa Lewandowska
Kierownik USC

Z³ota Para – Waleria i Marian Piotrowiczowie

Zapraszam tak¿e wszystkie pary
ma³¿eñskie, które maj¹ co najmniej 50.
letni sta¿ ma³¿eñski do zg³aszania siê
w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Lesznowoli.
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Uchwa³y Rady Gminy Lesznowola
podjête w kwietniu i maju 2008 r.
30 kwietnia 2008r.
Uchwa³a Nr 194/XVI/2008
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania bud¿etu gminy za 2007
rok.

Uchwa³a Nr 201/XVI/2008

Uchwa³a Nr 210/XVI/2008

w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków nr 265/8,
po³o¿onej w obrêbie Lesznowola ( poszerzenie drogi gminnej – ul. Okrê¿nej).

w sprawie sprostowania b³êdu pisarskiego w uchwale Rady Gminy.

Uchwa³a Nr 195/2008
w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania
i wyra¿enia zgody na przyjêcie wartoœci
jednego punktu w z³otych pracowników
administracji i obs³ugi szkó³ i przedszkoli, dla których organem prowadz¹cym
jest Gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 202/XVI/2008
w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr
241, po³o¿onej w obrêbie Lesznowola,
gmina Lesznowola (cele rekreacyjne
w tym rejonie).

Uchwa³a Nr 196/2008
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 181/XV/2008
Rady Gminy Lesznowola z dnia 4 marca
2008r. w sprawie zasad korzystania ze
sto³ówek szkolnych w Gminie Lesznowola.

Uchwa³a Nr 197/XVI/2008
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
gminnych, drogi po³o¿onej w obrêbie
Wilcza Góra.

Uchwa³a Nr 198/XVI/2008
w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola
niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
nr 431, po³o¿onej w obrêbie Nowa Iwiczna, gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 203/XVI/2008
w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr
243, po³o¿onej w obrêbie Lesznowola,
gmina Lesznowola (cele rekreacyjne
w tym rejonie).

Uchwa³a Nr 200/XVI/2008
w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków
nr 265/3 i nr 265/4, po³o¿onej w obrêbie
Lesznowola, gmina Lesznowola ( uzupe³nienie uk³adu komunikacyjnego).
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w sprawie odst¹pienia od sporz¹dzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla obszaru okreœlonego w uchwale Nr 53/
VI/07 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30
marca 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla czêœci obrêbu £azy.

Uchwa³a Nr 212/XVI/2008
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu Mysiad³o.

Uchwa³a Nr 213/XVI/2008
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu £azy.

Uchwa³a Nr 204/XVI/2008
w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr
244, po³o¿onej w obrêbie Lesznowola,
gmina Lesznowola (cele rekreacyjne
w tym rejonie).

Uchwa³a Nr 205/XVI/2008
Uchwa³a Nr 199/XVI/2008
w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr
264/5, nr 264/6, po³o¿onej w obrêbie
Lesznowola, gmina Lesznowola (nabycie
gruntu pod projektowan¹ drogê).

Uchwa³a Nr 211/XVI/2008

w sprawie nadania nazwy drodze (ul.
Iskierki w £oziskach).

Uchwa³a Nr 214/XVI/2008
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu Nowa Iwiczna.

Uchwa³a Nr 215/XVI/2008
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu Kolonia
Warszawska i czêœci obrêbu Stefanowo.

Uchwa³a Nr 206/XVI/2008
w sprawie nadania nazwy drodze (ul.
Pogodna w Marysinie).

Uchwa³a Nr 216/XVI/2008

w sprawie sprostowania b³êdu pisarskiego w uchwale Rady Gminy.

w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿
w przetargu ustnym nieograniczonym
niezabudowanych nieruchomoœci, stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Lesznowola,
oznaczonych w ewidencji gruntów nr 37,
po³o¿onej w obrêbie Zak³ady Zamienie
oraz nr 2148, nr 2176 i nr 2177, po³o¿onej w obrêbie Magdalenka, gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 209/XVI/2008

Uchwa³a Nr 217/XVI/2008

w sprawie sprostowania b³êdu pisarskiego w uchwale Rady Gminy.

w sprawie wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie przez Gminê Lesznowola czê-

Uchwa³a Nr 207/XVI/2008
w sprawie nadania nazwy drodze (ul.
Per³owa w £azach).

Uchwa³a Nr 208/XVI/2008
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œci nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/229,
po³o¿onej w obrêbie KPGO Mysiad³o.

Uchwa³a Nr 225/XVI/2008

Uchwa³a Nr 218/XVI/2008

28 maja 2008 r.

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

w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli.

Uchwa³a Nr 220/XVI/2008
w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w latach
2008 i 2009 (budowa kanalizacji W³adys³awów i Wilcza Góra).

Uchwa³a Nr 221/XVI/2008
w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w latach
2008 i 2009 (rozbudowa oczyszczalni
Kosów).

Uchwa³a Nr 234/XVII/2008

w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy,

Uchwa³a Nr 227/XVII/2008

w sprawie okreœlenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Lesznowola.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorz¹dowi Powiatu Piaseczyñskiego,

Uchwa³a Nr 235/XVII/2008

Uchwa³a Nr 228/2008
w sprawie najni¿szego wynagrodzenia
w I kategorii zaszeregowania i wyra¿enia zgody na przyjêcie wartoœci jednego
punktu w z³otych dla pracowników
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.

Uchwa³a Nr 229/XVII/2008
w sprawie najni¿szego wynagrodzenia w
I kategorii9 zaszeregowania i wyra¿enia
zgody na przyjêcie wartoœci jednego
punktu w z³otych dla pracowników
Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Lesznowoli.

w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w latach
2008 i 2009 (rozbudowa SUW w Marysinie).

w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania
i wyra¿enia zgody na przyjêcie wartoœci
jednego punktu w z³otych dla pracowników Zespo³u Obs³ugi Placówek Oœwiatowych w Lesznowoli.

Uchwa³a Nr 223/XVI/2008

Uchwa³a Nr 231/XVII/2008

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.

w sprawie nadania imienia Publicznemu
Gimnazjum w Mrokowie (im. Ksiêdza
Jana Twardowskiego).

Uchwa³a Nr 224/XVI/2008
w sprawie zmiany Statutu Gminnego
Oœrodka Kultury w Lesznowoli.

w sprawie zmiany Nr 216/XVI/2008 z dnia
30 kwietnia 2008 r. w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ w przetargu ustnym nieograniczonym niezabudowanych
nieruchomoœci, stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 37, po³o¿onej w obrêbie Zak³ady Zamienie oraz nr 2148, nr
2176, i nr 21777, po³o¿onej w obrêbie
Magdalenka.

Uchwa³a Nr 236/XVII/2008
w sprawie nadania nazwy drodze (ul.
Motyli w Lesznowoli).

Uchwa³a Nr 237/XVI/2008
Uchwa³a Nr 230/XVII/2008

Uchwa³a Nr 222/XVI/2008

w sprawie okreœlenia obwodu Szko³y
Podstawowej w Nowej Iwicznej, ul. Krasickiego 56.

Uchwa³a Nr 226/XVII/2008

Uchwa³a Nr 219/XVI/2008
w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w latach
2008 i 2009 ( budowa kanalizacji Marysin).

Uchwa³a Nr 233/XVII/2008

Uchwa³a Nr 232/XVII/2008
zmiany struktury organizacyjnej Szko³y
Podstawowej w Mysiadle.

w sprawie sprostowania b³êdu pisarskiego.

Uchwa³a Nr 238/XVII/2008
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy
Lesznowola Nr 167/XIV/2007 z dnia 21
grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdzia³ania Narkomanii.

Uchwa³a Nr 239/XVII/2008
w sprawie likwidacji Gminnego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej w Lesznowoli
w celu przekszta³cenia w spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹.

Zarz¹dzenia Wójta Gminy Lesznowola
podjête w okresie od marca do maja 2008 r.
Lp.

Data

Zarz¹dzenie
Nr

1.

03.03.2008r.

39/2008r.

2.

05.03.2008r.

40/2008r.

w sprawie
zawarcia umowy na pe³nienie nadzoru inwestorskiego w zakresie adaptacji
pomieszczeñ dla Gminnego Orodka Kultury w budynku przy ul. Topolowej
w Mysiadle,
zawarcia aneksu nr 1 do umowy : nr RZP – 342/1/09/58/2007 z dnia
15.11.2007r. na budowê kanalizacji we W³adys³awowie i Wilczej Górze,
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Lp.

Data

Zarz¹dzenie
Nr

3.

06.03.2008r.

41/2008r.

4.

10.03.2008r.

42/2008r.

5.

14.03.2008r.

43/2008r.

6.

14.03.2008r.

44/2008r.

7.

14.03.2008r.

45/2008r.

8.

18.03.2008r.

46/2008r.

9.

20.03.2008r.

47/2008r.

10.

20.03.2008r.

48/2008r.

11.

20.03.2008r.

49/2008r.

12.

20.03.2008r.

50/2008r.

13.

20.03.2008r.

51/2008r.

14.

20.03.2008r.

52/2008r.

15.

20.03.2008r.

53/2008r.

16.

20.03.2008r.

54/2008r.

17.

20.03.2008r.

55/2008r.

18.

20.03.2008r.

56/2008r.

19.

20.03.2008r.

57/2008r.

20.

20.03.2008r.

58/2008r.

21.

20.03.2008r.

59/2008r.

22.

20.03.2008r.

60/2008r.

23.

20.03.2008r.

61/2008r.

14

w sprawie
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na nadbudowê wraz z przebudow¹ budynku Urzêdu Gminy
w Lesznowoli”,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê wodoci¹gu i kanalizacji w ulicy bocznej od ul.
Szkolnej w Lesznowoli,
powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê zatoki przystankowej przy ul. Granicznej w
Magdalence,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê wodoci¹gu i kanalizacji w ulicy bocznej od ul.
Okrê¿nej w Lesznowoli,
zawarcia umowy na pe³nienie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy
ulicy W¹skiej w £azach,
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu gminy za
2007r.
zwarcia umowy na zadanie nr 1 pn. sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu Lesznowola,
zawarcia umowy na zadanie nr 2 pn. sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu Lesznowola,
zawarcia umowy na zadanie nr 3 pn. sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu £azy,
zawarcia umowy na zadanie nr 4 pn. sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu KPGO Mysiad³o,
zawarcia umowy na zadanie nr 5 pn. sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu Janczewice,
zawarcia umowy na zadanie nr 6 pn. sporz¹dzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci obrêbu
Nowa Iwiczna”,
zawarcia umowy na zadanie nr 7 pn. sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu Lesznowola,
zawarcia umowy na zadanie nr 8 pn. sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu Kolonia Lesznowola,
zawarcia umowy na zadanie nr 9 pn. sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu Wólka Kosowska,
zawarcia umowy na zadanie nr 10 pn. sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu Wólka Kosowska,
zawarcia umowy na zadanie nr 11 pn. sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu Janczewice, Podolszyn,
zawarcia umowy na zadanie nr 12 pn. sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu Wola Mrokowska,
zawarcia umowy na zadanie nr 13 pn. sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu Wola Mrokowska,
zawarcia umowy na zadanie nr 14 pn. sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu Radiostacja £azy i dawne PGR £azy,
zawarcia umowy na zadanie nr 15 pn. sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu Stachowo,
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Zarz¹dzenie
Nr

Lp.

Data

24.

20.03.2008r.

62/2008r.

25.

20.03.2008r.

63/2008r

26.

20.03.2008r.

64/2008r.

27.

20.032008r.

65/2008r.

28.

20.03.2008r.

66/2008r.

29.

20.03.2008r.

67/2008r.

30.

20.03.2008r.

68/21008r.

31.

20.03.2008r.

69/2008r.

32.

20.03.2008r.

70/2008r.

33.

26.03.2008r.

71/2008r.

34.

26.03.2008r,

72/2008r.

35.

26.03.2008r.

73/2008r.

36.
37.

31.03.2008r.
31.03.2008r.

74/2008r.
75/2008r.

38.

31.03.2008r.

76/2008r.

39.
40.

31.03.2008r.
01.04.2008r.

77/2008r.
78/2008r.

41.

02.04.2008r.

79/2008

42.
43.

10.04.2008r.
10.04.2008r.

80/2008r.
81/2008r.

44.
45.

11.04.2008r.
15.04.2008r.

82/2008r.
83/2008r.

w sprawie
zawarcia umowy na zadanie nr 16 pn. sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu Mroków,
zawarcia umowy na zadanie nr 17 pn. sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu Nowa Iwiczna,
zawarcia umowy na zadanie nr 18 pn. sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu przestrzennego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lesznowola dla czêci obrêbu Stefanowo,
zawarcia umowy na zadanie nr 19 pn. sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu przestrzennego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lesznowola dla czêci obrêbu Jazgarzewszczyzna,
zawarcia umowy na zadanie nr 20 pn. sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lesznowola dla czêci obrêbu Nowa Wola,
zawarcia umowy na zadanie nr 21 pn. sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu Radiostacja £azy i dawne PGR £azy,
zawarcia umowy na zadanie nr 22 pn. sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu Wilcza Góra,
zawarcia umowy na zadanie nr 23 pn. sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu Marysin,
zawarcia umowy na zadanie nr 24 pn.  sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu Zamienie,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na wycinkê i pielêgnacjê drzew wzd³u¿ dróg gminnych,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na nasadzanie i utrzymanie terenów zielonych w Gminie
Lesznowola,
powo³ania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê wodoci¹gu w ulicy bocznej od ul. Okrê¿nej w
Lesznowoli,
zmian w bud¿ecie gminy na 2008r.
zawarcia umowy na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej
Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle”,
zawarcia umowy na dostawê materia³ów eksploatacyjnych do drukarek i
kserokopiarek u¿ytkowanych w Urzêdzie Gminy Lesznowola w 2008r,
zmian w bud¿ecie gminy na 2008r.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na wykonanie odwiertu 2 studni g³êbinowych
czwartorzêdowych dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Marysinie,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na naprawê i konserwacjê wiat przystankowych na terenie
Gminy Lesznowola w roku 2008,
o niewykonywaniu prawa pierwokupu,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie 1:
przebudowê ul. GRN wraz z budow¹ chodnika i parkingu w miejscowoci
Lesznowola,
zadanie 2: budowê ul. Piaskowej w Magdalence,
zadanie 3: budowê ul. Borowej w Wilczej Górze,
zadanie 4: budowê ul. Zielonej w Podolszynie.
o niewykonywaniu prawa pierwokupu,
zawarcia umowy na wykonanie odwiertu 2 studni g³êbinowych ( podstawowej
i awaryjnej) wraz z uzbrojeniem dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody
Lesznowola Pole,
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Zarz¹dzenie
Nr

Lp.

Data

46.

18.04.2008r.

84/2008r.

47.

18.04.2008r.

85/2008r.

48.

21.04.2008r

86/2008r.

49.

22.04.2008r.

87/2008r.

50.

24.04.2008r.

88/2008r.

51.

25.04.2008r.

89/2008r.

52.

25.04.2008r.

90/2008r.

53.

28.04.2008r.

91/2008r.

54.

28.04.2008r.

92/2008r.

55.

28.04.2008r.

93/2008r.

56.
57.

30.04.2008r.
5.05.2008r.

94/2008r.
95/2008r.

58.

9.05.2008r.

96/2008r.

59.
60.

12.05.2008r.
14.05.2008r.

97/2008r.
98/2008r.

61.

14.05.2008r.

99/2008r.

62.

14. 05.2008r. 100/2008r.

63.

14.05.2008r.

101/2008r.

64.

15.05.2008r.

102/2008r.

65.

16.05.2008r.

103/2008r.

66.
67.

16.05.2008r.
16.05.2008r.

104/2008r.
105/2008r.

68.

20.05.2008r.

106/2008r.

69.

20.05.2008r.

107/2008r.

w sprawie
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych na
terenie Gminy Lesznowola w roku 2008,
zawarcia umowy na budowê zatoki przystankowej przy ul. Granicznej w
Magdalence,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na dostawê sprzêtu komputerowego dla Urzêdu Gminy
Lesznowola na 2008 rok”
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na pe³nienie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji
nadbudowy wraz z przebudow¹ budynku Urzêdu Gminy w Lesznowoli,
zawarcia umowy na nasadzenia i utrzymanie terenów zielonych w Gminie
Lesznowola,
zawarcia umowy na naprawê i konserwacjê wiat przystankowych na terenie
Gminy Lesznowola w roku 2008,
wydzier¿awienia czêci gruntu o pow. 0.0900 ha, stanowi¹cego czêæ
zabudowanej nieruchomoci oznaczonej w ewidencji gruntów nr 43,
po³o¿onej w obrêbie Kolonia Warszawska,
zawarcia umowy na budowê wodoci¹gu i kanalizacji w ulicy bocznej od ul.
Szkolnej w Lesznowoli,
zawarcia aneksu nr 1 do umowy : nr RZP -342/1/05/38/2007 z dnia
07.08.2007r. na budowê kanalizacji w Warszawie i Woli Mrokowskiej – II
etap,
zawarcia aneksu nr 1 do umowy Nr RZP-342/1/03/29/2007 z dnia 22
czerwca 2007r. na budowê kanalizacji w £azach – III etap,
zawarcia umowy na wycinkê i pielêgnacjê drzew wzd³u¿ dróg gminnych,
zawarcia umowy na budowê wodoci¹gu i kanalizacji w ulicy bocznej od ul.
Okrê¿nej w Lesznowoli,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na wykonanie odwiertu 2 studni g³êbinowych
czwartorzêdowych dla potrzeb budowy Stacji Uzdatniania Wody w £azach,
o niewykonywaniu prawa pierwokupu,
zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowê ul.
Piaskowej w Magdalence,
zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowê ul.
Zielonej w Podolszynie,
zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowê
ul. GRN wraz z budow¹ chodnika i parkingu w Lesznowoli,
zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowê ul.
Borowej w Wilczej Górze,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê ul. Projektowanej, Ma³ej, rodkowej i Skrajnej
w £azach,
zawarcia umowy na wykonanie odwiertu 2 studni g³êbinowych
czwartorzêdowych dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Marysinie,
zmian w bud¿ecie gminy na 2008r.,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na adaptacjê pomieszczeñ us³ugowych na przedszkole na
parterze budynku w Zamieniu,
zawarcia umowy na budowê wodoci¹gu w ulicy bocznej od ulicy Okrê¿nej
w Lesznowoli,
og³oszenia otwartego konkursu ofert na realizacjê zadania publicznego
w zakresie wspierania terapii, wypoczynku i rekreacji osób
niepe³nosprawnych z Gminy Lesznowola w 2008roku.

Sporz¹dzi³a: I. Góra
Inspektor Biura Rady Gminy
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Dzieñ 8 czerwca to kolejna bardzo wa¿na data zapisana w kronice OSP Mroków. Tego dnia na terenie jednostki mia³y miejsce dwa bardzo wa¿ne wydarzenia: pierwsze to obchody 80-lecia istnienia jednostki, drugie to przekazanie
nowego ciê¿kiego samochodu ratowniczo-gaœniczego marki Scania.

Poczet Flagowy z Mrokowa

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godzinie
14 wprowadzeniem na plac apelowy 13
pocztów sztandarowych zaproszonych
jednostek stra¿y. Mi³o nam by³o goœciæ
tak¿e poczet sztandarowy Ko³a Kombatantów z Gmin Piaseczno i Lesznowola.
Uroczyst¹ Mszê Œwiêt¹ celebrowa³ proboszcz ksi¹dz Józef Jaworski. Oprawê
muzyczn¹ liturgii uœwietni³a Orkiestra
Dêta z OSP Nadarzyn. Drug¹ czêœæ uroczystoœci poprowadzili druhowie kpt.
Dariusz Ko³akowski dowódca JRG w Piasecznie a zarazem Gminny Komendant
OSP w Gminie Lesznowola oraz druh Zygmunt Laskowski. Niezwykle wzruszaj¹cym okaza³ siê moment wci¹gniêcia flagi
pañstwowej na maszt przy dŸwiêkach
Mazurka D¹browskiego. Pani Wójt Maria
Jolanta Batycka-W¹sik powita³a serdecznie wszystkich goœci. Byli wœród nich bryg.
Pan Dariusz Osucha przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego PSP W Warszawie, Pan Andrzej Dybowski przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, Pan Jan
D¹bek starosta powiatu piaseczyñskiego
jednoczeœnie Prezes Zarz¹du Powiatowego ZOSPRP. Mieliœmy zaszczyt goœciæ
przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP
w Piasecznie w osobach m³. bryg. Pana
Leszka Szczeœniaka Komendanta Powia-

Uroczysty moment wci¹gniêcia flagi
pañstwowej na maszt

80lecie OSP Mroków
oraz wiêto S³u¿b Ratowniczych
spod znaku wiêtego Floriana
towego PSP, z-cê komendanta m³. bryg.
Pana Miros³awa Bosiek, komendantów w
stanie spoczynku: st. bryg. Pana Józefa
Wilhelma Maxsê oraz st. bryg. Pana Czes³awa Kijo. Byli z nami równie¿ ksiê¿a proboszczowie zaprzyjaŸnionych parafii ks.
Miros³aw Cholewa – parafia Magdalenka,
ks. Dariusz Goc³owski – parafia Stara
Iwiczna, oraz ks. Marcin Ró¿añski – parafia M³ochów. Zaproszenie na nasz¹ uroczystoœæ przyjêli równie¿ Pani Bo¿ena Potera³a – radna Powiatu Piaseczyñskiego,
przedstawiciele Rady Gminy Lesznowola
na czele z Pani¹ Hann¹ Kosik oraz Pani
El¿bieta Ob³uska – Skarbnik Gminy Lesznowola, Pani Mariola Uczkiewicz-Kampczyk – Sekretarz Gminy Lesznowola, Pan
Jacek Bulak – Dyrektor ZOPO. Wœród goœci byli równie¿ Pani Ma³gorzata Perzyna
dyrektor ZSP w Mrokowie, Pani Maria Boruciñska v-ce dyrektor ZSP w Mrokowie,
Pani Wanda Koter dyrektor z zaprzyjaŸnionego przedszkola z Warszawy, Pañstwo So³tysi, przedstawiciele lokalnego
biznesu: Pan Jacek Arendarski Prezes
MZPGL, Pan Piotr Czarnecki Prezes Vet Trade, Panie Danuta Serafin, Zofia WoŸniak,
Beata ¯akowiecka Zarz¹d Banku Spó³dzielczego w Lesznowoli, Renata i Jaros³aw
Perzyna firma Jarper, Krzysztof i Stanis³aw
Dawidczyk, Stanis³aw Kiljañczyk oraz Prezes GD Poland. Zaproszenie przyjêli druhowie z OSP M³ochów, Nadarzyn, Raszyn,
Suchodó³, Tarczyn, Jargarzew, Koœmin, Prace Ma³e, Kotorydz, Z³otok³os, W¹grodno.
Po ceremonii powitania nast¹pi³a kolejna historyczna chwila. Bryg. Dariusz
Osuch, Wójt Gminy Lesznowola, Przewodnicz¹ca Rady Gminy oraz Komendat
Powiatowy PSP dokonali aktu przekazania piêknych samochodów ratowniczo
gaœniczych marki Scania dla naszej jednostki a tak¿e dla druhów z OSP Nowa
Wola. Zakup ten w ponad 90% zosta³ sfinansowany przez Samorz¹d Gminy Lesznowola. BARDZO DZIÊKUJEMY. Po przekazaniu kluczyków nast¹pi³o zademonstrowanie sprzêtu nagrodzone brawami
przyby³ych. Kolejny punkt scenariusza to
przedstawienie przez druhny Agnieszkê
Korzeniewsk¹ oraz Paulinê Soko³owsk¹
skróconej historii Jednostki. Zakoñczy³y
j¹ mottem z Kroniki: ,, i chocia¿ technika stale siê rozwija, w akcji decyduje

zawsze cz³owiek, pe³en poœwiêcenia, odwagi i umi³owania swojej s³u¿bie stra¿ackiej. W dalszej czêœci uroczystoœci dh.
Zygmunt Laskowski odczyta³ akty nadania odznaczeñ. Pierwszym i wielce zas³u¿onym druhem który by³ odznaczony by³ druh senior Aleksander Kruszewski otrzyma³ on Z³oty Znak Zwi¹zku
OSPRP oraz przepiêkny kosz kwiatów w
dowód uznania wraz z podziêkowaniem
za d³ugoletni¹ pracê na rzecz naszej stra¿y. M³odsze druhny i druhowie zostali

Z³oty Znak Zwi¹zku OSP otrzyma³
Aleksander Kruszewski

odznaczeni z³otymi, srebrnymi, br¹zowymi medalami za zas³ugi dla po¿arnictwa oraz odznakami wzorowy stra¿ak.
Swoje pierwsze odznaczenia otrzyma³o
najm³odsze pokolenie stra¿aków czyli
druhny i druhowie z M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej.
Ostatnim punktem uroczystoœci by³y
podziêkowania od stra¿aków z naszej jednostki. Skierowane do wielkich przyjació³
stra¿aków, do osób które w znacz¹cy sposób wspieraj¹ nasz¹ dzia³alnoœæ. Wyprowadzenie pocztów sztandarowych i pododdzia³ów zakoñczono oficjaln¹ czêœæ
ceremonii. W czêœci artystycznej przybyli goœcie mogli wys³uchaæ koncertów Orkiestry Dêtej z OSP Nadarzyn, Orkiestry
Dêtej Wojsk L¹dowych z Weso³ej. Na zakoñczenie tego pamiêtnego dnia wyst¹pi³ zespó³ disco polo Top One. Przy muzyce serwowanej przez D.J. zabawa trwa³a do godz. 22. Na koniec chcemy serdecznie podziêkowaæ Pani Wójt, Radzie Gminy Lesznowola, sponsorom, wszystkim
przyby³ym goœciom z pomoc i uœwietnienie naszej uroczystoœci.
Naczelnik OSP Mroków
Soko³owski Marek
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Bardzo dobre wyniki
sprawdzianu po VI klasie
w lesznowolskich szko³ach
8 kwietnia br. ponad 220 uczniów
VI klas lesznowolskich szkó³ podstawowych przyst¹pi³o do sprawdzianu, koñcz¹cego szko³ê podstawow¹.
Powszechny sprawdzian dla uczniów
koñcz¹cych szósta klasê szko³y podstawowej przeprowadzany jest od 2002 r.
Jego celem jest sprawdzenie opanowania umiejêtnoœci niezbêdnych na wy¿szym etapie kszta³cenia (gimnazjum).
Na sprawdzianie badany i oceniany
jest poziom osi¹gniêæ uczniów w zakresie piêciu obszarów umiejêtnoœci: czytania, pisania, rozumowania, korzystania
z informacji i wykorzystania wiedzy
w praktyce. Umiejêtnoœci te zosta³y okreœlone w standardach
wymagañ egzaminacyjnych, bêd¹cych podstaw¹ przeprowadzania sprawdzianu w klasie
szóstej szko³y podstawowej.
Maj¹ one charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, ¿e np. czytanie obejmuje nie tylko umiejêtnoœæ odczytywania tekstów literackich, ale tak¿e wykresów,
map, tabel, a zadania s¹ tak
skonstruowane, ¿e sprawdzaj¹

Wakacyjne
remonty
placówek
owiatowych
W Gminie Lesznowola w okresie wakacji zosta³y zaplanowane do wykonania
nastêpuj¹ce remonty placówek oœwiatowych:
• ZSP w Nowej Iwicznej
– roboty wewnêtrzne w budynku
szko³y: odnowienie pow³ok malarskich, remont stolarki okiennej,
monta¿ os³on grzejnikowych, cyklinowanie i lakierowanie pod³óg,
u³o¿enie pod³óg z tworzyw
sztucznych,
– remont pokrycia dachu na budynku szko³y,
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ce ponad œredni¹ w powiecie, województwie i kraju.
Szczegó³owe wyniki sprawdzianu
w poszczególnych szko³ach przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

umiejêtnoœci kszta³cone w obrêbie ró¿nych przedmiotów.
Wyniki sprawdzianu, analizowane
z uwzglêdnieniem ocen szkolnych oraz
kontekstów kszta³cenia, pozwalaj¹ na
pe³niejsze diagnozowanie osi¹gniêæ
uczniów i, tym samym, u³atwiaj¹ opracowanie indywidualnych zaleceñ dotycz¹cych ich dalszej edukacji. Nauczycielom i szko³om takie analizy mog¹ pomóc
w doskonaleniu swojej pracy.
Wyniki sprawdzianu po VI klasie
szko³y podstawowej jak co roku s¹ dla
nas powodem do zadowolenia. Nasi
uczniowie osi¹gnêli wyniki wykraczaj¹-

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

Serdecznie gratulujemy wszystkim
naszym szko³om, które osi¹gnê³y tak
wspania³e wyniki. Jesteœmy dumni z naszych uczniów i jednoczeœnie przekonani, ¿e na wy¿szych etapach kszta³cenia
bêd¹ osi¹gaæ równie wysokie noty.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO

Sprawdzian po VI kl. szko³y podstawowej –
zestawienie zbiorcze

• ZSP w Mrokowie
– remont bloku sportowego, w sk³ad
którego wchodzi wêze³ sanitarny,
du¿a i ma³a sala gimnastyczna, si³ownia, pokój nauczycielski,
• Gminne Przedszkole w Mysiadle
– malowanie wszystkich pomieszczeñ przedszkola, remont piwnicy, u³o¿enie posadzki PCV w sali
zabaw, u³o¿enie posadzki terakotowej w zmywalni, kuchni, obieralni i piwnicy, ob³o¿enie œcian p³ytkami ceramicznymi w zmywalni,
kuchni, obieralni i piwnicy, wymiana drzwi do kabin sanitarnych dla
dzieci, wymiana okien w pokoju
dyrektora,
– remont chodnika z kostki betonowej.
Bud¿et przeznaczony na realizacjê
ww. remontów to kwota 730 000,- z³.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO

Wakacyjne
dy¿ury
przedszkoli
w Gminie
Lesznowola

w okresie od 1 lipca
do 31 sierpnia 2008 r.
W okresie wakacyjnym Gminne
Przedszkola pracuj¹ wg nastêpuj¹cego harmonogramu:
1. Gminne Przedszkole w Lesznowoli
01.07 – 18.07.2008 r.
2. Gminne Przedszkole w Zamieniu
21.07 – 01.08.2008 r.
3. Gminne Przedszkole w Jastrzêbcu
04.08 – 14.08.2008 r.
4. Gminne Przedszkole w Kosowie
18.08 – 29.08.2008 r.
Ze wzglêdu na zaplanowany remont Gminne Przedszkole w Mysiadle w okresie wakacyjnym nie bêdzie
funkcjonowa³o.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO

Biuletyn Informacyjny nr 32 – 2008

Szko³a Podstawowa w Mysiadle
rozszerza swoja dzia³alnoæ
Decyzj¹ Rady Gminy Lesznowola
(uchwa³a z dnia 28 maja 2008 r.) Szko³a
Podstawowa w Mysiadle zmienia swoj¹
strukturê organizacyjn¹. W roku szkolnym 2007/2008 szko³a obejmowa³a klasy I-III oraz klasê „0”,a od 1 wrzeœnia br.
szko³a bêdzie obejmowa³a klasy I-IV oraz
klasê „0”. Oznacza to, ¿e obecni uczniowie klasy III nie bêd¹ musieli wracaæ do
Szko³y Podstawowej w Nowej Iwicznej,

Nowe place
zabaw
i rekreacji
w Gminie
Lesznowola
Na terenie Gminy Lesznowola znajduje siê obecnie 15 wolnostoj¹cych placów
zabaw i rekreacji, 10 boisk sportowych
i 2 stadiony lekkoatletyczne z kompleksami boisk, które s¹ do dyspozycji dzieci i m³odzie¿y. Dnia 1 czerwca br. odby³o siê oficjalne otwarcie terenu rekreacyjno-sportowego w Starej Iwicznej, na którym zainstalowane zosta³y
nowe sprzêty do zabawy. Ca³y
teren zosta³ otoczony wysokim
ogrodzeniem i zosta³y wykonane nasadzenia roœlin, a w planach jest budowa boisk wielofunkcyjnych. Nastêpny plac,
który na dniach bêdzie oddany
do u¿ytku mieszkañców postawiony i ogrodzony zosta³ w Nowej Iwicznej przy ul. Tarniny.
Doposa¿ono w wiêksz¹ iloœæ
„zabawek” istniej¹ce place zabaw w £azach II i Mysiadle.
W Mysiadle przy ul. Okr¹g podwy¿szone zosta³o równie¿
ogrodzenie placu. Jeszcze na
prze³omie czerwca i lipca powstanie plac zabaw w Zgorzale
przy ul. Postêpu (ogrodzenie
zosta³o ju¿ wykonane). W planach w tym roku jest jeszcze
ogrodzenie i zamontowanie
placu zabaw w Zamieniu ko³o
budynku komunalnego przy ul.

aby tam kontynuowaæ naukê, ale
bêd¹ mieli tê mo¿liwoœæ w Mysiadle.
W roku szkolnym 2008/2009
do Szko³y Podstawowej w Mysiadle bêdzie uczêszczaæ 136
uczniów w 9 oddzia³ach.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO

B³êdnej. Du¿ego tempa nabra³y prace
przygotowawcze do ogrodzenia terenu
przy ulicy Polnej w Mysiadle. Mieszkañców gor¹co zapraszamy do korzystania z
obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym
placów zabaw, boisk oraz ze stadionów
lekkoatletycznych z kompleksami boisk.
Wykaz placów zabaw i rekreacji, boisk oraz obiektów sportowych w gminie
Lesznowola:
• Plac zabaw i rekreacji, boisko do pi³ki
no¿nej w Woli Mrokowskiej przy ul.
W¹skiej
• Plac zabaw i rekreacji w Magdalence
przy ul. Lipowej
• Plac zabaw i rekreacji w Magdalence
przy ul. Brzozowej
• Boisko do pi³ki no¿nej w Magdalence
przy ul. Krañcowej

• Plac zabaw i rekreacji, boisko do pi³ki
no¿nej we W³adys³awowie przy ul.
Wojska Polskiego
• Plac zabaw i rekreacji, boiska do pi³ki
siatkowej i koszykowej w Mysiadle
przy ul. Okr¹g
• Plac zabaw i rekreacji, boisko do pi³ki
siatkowej pla¿owej w £azach II przy
ul. Przysz³oœci
• Plac zabaw i rekreacji, boisko do koszykówki w Zamieniu przy ul. Zak³adowej
• Plac zabaw i rekreacji w Lesznowoli
przy ul. Dworkowej
• Plac zabaw w Wólce Kosowskiej przy
ul. Nadrzecznej
• Plac zabaw i rekreacji, boisko do pi³ki
no¿nej w Podolszynie przy ul. Dolnej
• Plac zabaw i rekreacji w Janczewicach
przy ul. Jednoœci
• Plac zabaw i rekreacji, boisko do pi³ki
no¿nej, koszykowej, siatkówki pla¿owej w Nowej Woli przy ul. Krasickiego
• Plac zabaw i rekreacji w Nowej Iwicznej ul. Zimowa
• Plac zabaw i rekreacji w Starej Iwicznej ul. S³oneczna
• Plac zabaw i rekreacji w Nowej Iwicznej ul. Tarniny
• Hala Sportowa i sala aerobiku w £azach
• Stadion lekkoatletyczny 300m.
w Lesznowoli: boisko do pi³ki no¿nej
sztuczna trawa, boisko do siatkówki
i koszykówki, kort tenisowy.
• Stadion lekkoatletyczny 200m. w Nowej Iwicznej: boisko do pi³ki no¿nej
sztuczna trawa, boisko do siatkówki
i koszykówki (2 szt.), boisko do pi³ki
rêcznej, kort tenisowy.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. sportu
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Zakoñczenie konkursów
S³odko spo¿ywamy matematykê
i dzieje siê nam jak Lotofagom,
matematycznych
bo skosztowawszy jej,
nie chcemy, ju¿ od niej odst¹piæ
ASIK i TRAPEZ
i ow³ada nami jak kwiat lotosu
(Arystoteles)

Dnia 21 maja 2008 roku w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy Lesznowola goœcili najlepsi m³odzi matematycy –
uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu Powiatu Piaseczyñskiego
oraz ich nauczyciele matematyki. Powodem spotkania by³o uroczyste zakoñczenie trzyetapowych konkursów matematycznych ASIK dla szko³y podstawowej
i TRAPEZ dla gimnazjum, które odbywaj¹
siê tradycyjnie od kilkunastu lat ciesz¹c
siê du¿ym zainteresowaniem, mimo, ¿e
dniami konkursowymi s¹ soboty.
Pierwszy szkolny etap zorganizowali
nauczyciele w swoich placówkach w wybranym terminie, a wyniki przes³ali do koordynatora konkursu do wyznaczonego
dnia. Organizacj¹ drugiego etapu i fina³u
zajêli siê nauczyciele matematyki Zespo³u Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej:
Romana ¯urek (koordynator), Hanna Walasek, Jacek Paulinek. Jednak w ramach
wspó³pracy i wymiany doœwiadczeñ zorganizowaliœmy 29 lutego 2008 roku w
naszej szkole spotkanie nauczycieli, na
którym ustaliliœmy terminy drugiego etapu i fina³u. Wspólnie stworzyliœmy te¿
pulê zadañ dla poszczególnych poziomów kszta³cenia. Wyboru zadañ konkursowych dokonali organizatorzy.
Uczestnictwo w matematycznych
zmaganiach zg³osi³y nastêpuj¹ce szko³y:
– ZSP w Nowej Iwicznej
– ZSP w Lesznowoli
– ZSP w £azach
– ZSP w Mrokowie
– SP nr 2 w Piasecznie
– SP w Czersku
£¹cznie do drugiego etapu konkursu
zg³oszono 64 uczestników ze szkó³ podstawowych i 49 z gimnazjów. Do fina³u
zakwalifikowa³o siê 38 uczniów ze szkó³
podstawowych oraz 26 z gimnazjów.
W pracach komisji uczestniczy³o ³¹cznie
13 nauczycieli matematyki.
Na uroczyste zakoñczenie konkursu
zostali zaproszeni laureaci i wyró¿nieni:
38 uczniów oraz nauczyciele pracuj¹cy
w komisji konkursowej.
W tym roku szkolnym uczniowie cieszyli siê z cennych nagród rzeczowych
w postaci radiomagnetofonów, telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3
i ksi¹¿ek, których fundatorem by³ ZOPO.
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Goœci podejmowali Pani Wójt Maria
Jolanta Batycka-W¹sik oraz Pani Sekretarz Mariola Uczkiewicz-Kampczyk. Wrêczenia nagród dokona³a Pani Wójt oraz
Janina Tomera z ZOPO, a pami¹tkowych
dyplomów Pani Bo¿ena Bogucka – wicedyrektor ZSP w Nowej Iwicznej i Pani
Hanna Walasek – nauczycielka matematyki w ZSP w Nowej Iwicznej. Gospodarze podziêkowali te¿ nauczycielom za
wysokie osi¹gniêcia ich uczniów oraz za
inicjatywy pozwalaj¹ce rozwijaæ zainteresowania matematyczne m³odzie¿y
i promowanie ich sukcesów.
Laureatami ASIKa zostali:
• w kategorii klas czwartych szko³y
podstawowej:
– Ewa Wieczorek, Nowa Iwiczna,
I miejsce;
– Adam Klukowski, Nowa Iwiczna,
II miejsce;
– Marcin Piosik, Nowa Iwiczna,
II miejsce;
– Mateusz Zbaraski, £azy, III miejsce;
– Zofia Trêbicka, £azy, wyró¿nienie;
– Agata Hinderer, £azy, wyró¿nienie;
– Bartosz Matyjasiak, Nowa Iwiczna,
wyró¿nienie;
– Maja Czechowicz, Lesznowola, wyró¿nienie;
• w kategorii klas pi¹tych szko³y podstawowej:
– Agata Sosnowska, £azy, I miejsce;
– Aleksander Gajcy, £azy, II miejsce;
– Patrycja Borkowska, Nowa Iwiczna, II miejsce;
– Miko³aj Zwoliñski, Nowa Iwiczna,
III miejsce;
– Karolina Jankiewicz, Nowa Iwiczna, III miejsce;
– Micha³ Urbala, £azy, wyró¿nienie;
• w kategorii klas szóstych szko³y podstawowej:
– Ignacy Ryder, Nowa Iwiczna, I miejsce;
– Monika Piosik, Nowa Iwiczna,
II miejsce;
– Agata Ry¿ko, Piaseczno nr 2,
II miejsce;
– Przemys³aw Miecznik, Mroków,
III miejsce;
– Krzysztof Antoniak, £azy, wyró¿nienie;

– Piotr Nowakowski, Piaseczno nr 2,
wyró¿nienie;
– Wiktor Walicki, Mroków, wyró¿nienie;
– Filip Targowski, Lesznowola, wyró¿nienie;
– Adam Popis, Nowa Iwiczna, wyró¿nienie.
A oto laureaci TRAPEZu:
• w kategorii klas pierwszych gimnazjum:
– Kinga Kowalska, £azy, I miejsce;
– Marta Strykowska, Mroków, I miejsce;
– Magdalena Miecznik, Mroków,
III miejsce;
– Artur Kampczyk, Lesznowola, wyró¿nienie;
– Konrad Dudek, Lesznowola, wyró¿nienie;
• w kategorii klas drugich gimnazjum:
– Katarzyna Basiarz, Nowa Iwiczna,
I miejsce;
– Adam Królewicz, Nowa Iwiczna,
II miejsce;
– Micha³ Baœ, Nowa Iwiczna, III miejsce;
– Marcin Borys, Lesznowola, wyró¿nienie;
– Maciej Lotz, £azy, wyró¿nienie;
• w kategorii klas trzecich gimnazjum:
– Bart³omiej Kielak, Nowa Iwiczna,
I miejsce;
– Monika Wolañska, Nowa Iwiczna,
II miejsce;
– Piotr Wiœniewski, Mroków, III miejsce;
– Adrian Nowa, Nowa Iwiczna, wyró¿nienie;
– Marta Brzostowska, Nowa Iwiczna,
wyró¿nienie.
GRATULUJEMY
Opracowa³a:
Romana ¯urek
nauczycielka matematyki
w ZSP w Nowej Iwicznej

Biuletyn Informacyjny nr 32 – 2008

Mistrz rachunków
Dnia 17 kwietnia w ZSP W Lesznowoli
odby³ siê fina³ Gminnego Konkursu Matematycznego „Mistrz rachunków”.
Wziê³o w nim udzia³ 10 trzyosobowych
dru¿yn sk³adaj¹cych siê z uczniów klas
III szkó³ podstawowych Gminy Lesznowola. Organizatorem konkursu by³ zastêpca dyrektora ZSP w Lesznowoli Pani
Hanna Serwinek. Zadania konkursowe
przygotowa³y nauczycielki kszta³cenia
zintegrowanego Pani Izabela Mucha i Pani Barbara Tlak.

Organizatorami Miêdzygminnego Konkursu Ortograficznego „I Ty mo¿esz zostaæ mistrzem ortografii” dla uczniów
klas II i III szkó³ podstawowych z gmin
Lesznowola, Micha³owice i Raszyn s¹ nauczycielki kszta³cenia zintegrowanego:
Ma³gorzata Grudziñska i Hanna Serwinek.
Celem tego konkursu jest rozbudzenie
u uczniów potrzeby starannego i poprawnego pisania, wyrabiania nawyku stosowania regu³ ortograficznych oraz wdra¿ania
do systematycznej i planowej pracy.
Konkurs sk³ada siê z czterech etapów:
klasowego, szkolnego, gminnego i miêdzygminnego.
W roku szkolnym 2007/2008 etap miêdzygminny konkursu odby³ siê 15 kwietnia w Szkole Podstawowej w Sêkocinie.
Z klas II do tego etapu zakwalifikowa³o
siê 45 uczniów. Tytu³ Mistrza Ortografii
zdoby³o 12 uczniów, a wyró¿nionych zosta³o 15. Z klas III do etapu miêdzygminnego zakwalifikowa³o siê 38 uczniów.
Tytu³ Mistrza Ortografii zdoby³o 15
uczniów, a wyró¿nionych zosta³o 8. W tym
miejscu nale¿y dodaæ, ¿e mistrz to taki
uczeñ, który nie zrobi³ b³êdu, ale równie¿
nie zapomnia³ o kropkach, kreskach, haczykach i znakach przestankowych.
Uroczyste zakoñczenie konkursu odby³o siê w Zespole Szkó³ Publicznych w
Lesznowoli 19 maja 2008 r. Nagrody dla
zwyciêzców i podziêkowania dla nauczy-

Celem konkursu by³o kszta³cenie
umiejêtnoœci rozwi¹zywania problemów
matematycznych, rozwijanie logicznego
myœlenia oraz umiejêtnoœæ wspó³dzia³ania w zespole.
Uczestnicy konkursu prezentowali
bardzo wysoki poziom. A¿ cztery dru¿yny zajê³y I miejsce:
– Klasa III b z ZSP w Nowej Iwicznej w
sk³adzie: Kamil Borkowski, Marcin
Puczko, Wojciech Zieliñski – wychowawczyni klasy Pani Anna Soæko;
– Klasa III a z ZSP w Lesznowoli w sk³adzie: Wojciech Król, Natalia Stañczak,
Karol Kasprowicz – wychowawczyni

klasy Pani El¿bieta Moczyd³owska;
– Klasa III b z ZSP w Lesznowoli w sk³adzie: Micha³ B³aszczak, Aleksander
¯ukowski, Adrian Kacprzak – wychowawczyni klasy Pani Hanna Serwinek;
– Klasa III a z ZS w £azach w sk³adzie:
Bartosz Bock, Sebastian Sitek, Rafa³
Skrzypiñski – wychowawczyni klasy
Pani Bo¿enna Reszka.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Barbara Tlak, Izabela Mucha
nauczycielki kszta³cenia w ZSP w Lesznowoli

Miêdzygminny Konkurs Ortograficzny

cieli wrêczyli zaproszeni goœcie: Pani
Sekretarz Gminy Lesznowola - Mariola
Uczkiewicz- Kampczyk, Pani Kierownik
Referatu Oœwiaty i Spraw Socjalnych z
Gminy Raszyn -El¿bieta Milczarek oraz
Pan Dyrektor ZOPO w Lesznowoli – Jacek Bulak. Podczas uroczystoœci z bajk¹

„Kot w butach” wyst¹pili uczniowie klas
pierwszych z Zespo³u Szkó³ Publicznych
w Lesznowoli, podopieczni p. Izabeli Muchy i Barbary Tlak.
Hanna Serwinek

Mistrzowie w klasach II:

Mistrzowie w klasach III:

– Sebastian Marczak, Aleksandra Laskus z ZSP
w Lesznowoli,
– Gabriela Dudek z ZSP w Mrokowie,
– Magda Maj, Aleksandra Markowska, Pola
Walicka, Marta Borowska z ZSP
w Nowej Iwicznej,
– Stefania Kaczyñska, Dominik Grzybowski,
Micha³ Szymañski, Anna Baur z ZS w £azach.

– Wojciech Król z ZSP
w Lesznowoli,
– Aleksandra Zajkowska,
Martyna Da³kowska,
Maja Ryszkowska z ZS
w £azach,
– Weronika Œlusarek z ZSP
w Nowej Iwicznej.

Wyró¿nieni w klasach II:

Wyró¿nieni w klasach III:

– Ma³gorzata Jursza ze Szko³y Podstawowej
w Mysiadle,
– Urszula Galbarczyk, Jakub Niedziela z ZSP
w Nowej Iwicznej,
– Jan Malborczyk, Emil Zió³kowski, Veronica
Ro¿ek z ZS w £azach.

– Kacper Piaszczak z ZS
w £azach,
– Jêdrzej Rosiewicz z ZSP
w Nowej Iwicznej.
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Uczeñ klasy VI a ZSP w Nowej Iwicznej Ignacy Ryder
zosta³ laureatem Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego. Dziêki temu sukcesowi by³ zwolniony z pisania egzaminu po klasie szóstej i zgodzi³ siê udzieliæ
nam wywiadu.

Ola: Czeœæ Ignacy
Ignacy: Czeœæ
Ola: Jak siê czujesz w roli laureata
dwóch konkursów matematycznych?
Ignacy: Jestem z siebie dumny i cieszê siê, bo pokaza³em na co mnie
staæ.
Ola: A co myœl¹ na ten temat twoi rodzice?
Ignacy: Oni te¿ s¹ dumni.
Ola: Na konkursach zadania by³y trudne?
Ignacy: By³y podchwytliwe, ale ³atwe.
Ola: Ile czasu zajmowa³o Ci przygotowanie siê do nich?
Ignacy: Przed konkursami robi³em
trochê zadañ.
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Ola: By³eœ zwolniony z egzaminu po 6
klasie?
Ignacy: Tak.
Ola: Co robi³eœ
w dniu kiedy
my pisaliœmy
egzamin?
Ignacy: By³em w
kinie.
Ola: Czy wczeœniej startowa³eœ w takich konkursach?
Ignacy: Pierwszy raz wzi¹³em udzia³
w takim konkursie w klasie czwartej. Chcia³em sprawdziæ swoje
mo¿liwoœci i odkry³em swój talent
matematyczny.
Ola: Odnios³eœ w tym konkursie jakiœ
sukces?
Ignacy: Po niewielkich problemach
uda³o mi siê go wygraæ.
Ola: W wolnym czasie zajmujesz siê
matematyk¹?
Ignacy: W sumie to nie. Ze wszystkich przedmiotów matematykê lubiê najmniej.
Ola: Masz jakieœ plany na przysz³oœæ
zwi¹zane z matematyk¹?
Ignacy: Zupe³nie nie.
Ola: Lubisz te¿ fotografiê?
Ignacy: Tak, w ramach odpoczynku
i zabawy. Jestem te¿ drugim, po tobie fotografem klasowym i czerpiê
z tego du¿o przyjemnoœci.
Ola: Bardzo denerwowa³eœ siê przed
ostatnim etapem konkursu, który zwolni³ Ciê z obowi¹zku pisa-

nia egzaminu po szóstej klasie?
Wtedy przecie¿ wiedzia³eœ, ¿e ju¿
tak niewiele dzieli ciê od wygranej.
Ignacy: Trochê siê denerwowa³em, jak
ka¿dy. Pomyœla³em, ¿e napiszê na
tyle, na ile potrafiê.
Ola: Na ostatnim etapie by³o du¿o
uczestników?
Ignacy: Jak na ten etap to ca³kiem sporo, ale ja nigdy nie zwracam na to
uwagi.
Ola: Jest jakiœ matematyk, którego
bardziej ni¿ innych cenisz?
Ignacy: Nie.
Ola: Skoro odkry³eœ w sobie talent
matematyczny móg³byœ to wykorzystaæ. ¯yczê Ci dalszych sukcesów w tej dziedzinie, mam nadziejê, ¿e jeszcze o tobie us³yszymy.
Bardzo dziêkujê za rozmowê
Ignacy: Ja te¿ Ci dziêkujê i chyba po
tym wywiadzie zastanowiê siê, co
dalej.
Wywiad przeprowadzi³a:
Ola
uczennica klasy VI a
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Sukces
Ks. Jan Twardowski patronem
matematyczny Gimnazjum w Mrokowie
uczniów ZSP
„Skoro mnie wybrali, to znaczy, ¿e tekstem œpiewanym przekona³ nas
wybrali to, co ja wybra³em” – powiedzia³ w marcu b.r. wystêp wokalno – taneczw Nowej Iwicznej przed laty ksi¹dz Jan Twardowski na nego zespo³u Ychtis z Katowic. DziewJak zwykle i w tym roku szkolnym
odby³ siê Konkurs Matematyczny organizowany przez Kuratorium Oœwiaty
w Warszawie. Z naszej szko³y w pierwszym etapie wziê³o udzia³ kilkudziesiêciu uczniów. Konkurs charakteryzuje siê
tym, ¿e zadania s¹ jednakowe odpowiednio dla ca³ego drugiego etapu edukacyjnego (czyli klas czwartych, pi¹tych i szóstych) oraz dla trzeciego etapu edukacyjnego (czyli klas pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum). Z tego wzglêdu swoich
si³ próbuj¹ najlepsi, najzdolniejsi.
Nie by³o dla nas zaskoczeniem, gdy
przysz³a wiadomoœæ, ¿e do drugiego
etapu zakwalifikowali siê: Bart³omiej
Kielak – uczeñ klasy trzeciej gimnazjum
oraz Ignacy Ryder – uczeñ klasy szóstej
szko³y podstawowej. Obydwaj s¹ uczniami Pani Romany ¯urek. Bardzo siê cieszyliœmy, ¿e na tym etapie nie zakoñczyli
swojej walki na polu matematyki, œwietnie rozwi¹zali zadania i zostali zakwalifikowani do œcis³ego fina³u. Ostatecznie
Bartek Kielak uzyska³ tytu³ finalisty, dziêki czemu zyskuje dodatkowe punkty w
staraniach o przyjêcie do renomowanego liceum. Natomiast Ignacy Ryder zosta³ laureatem konkursu i zosta³ zwolniony z pisania sprawdzianu po szóstej
klasie oraz mo¿e kontynuowaæ naukê w
wybranym przez siebie gimnazjum. Mi³o
nam poinformowaæ, ¿e Ignacy wraz
z Rodzicami zdecydowa³ siê pozostaæ
w naszej szkole.
Wrêczenie nagród laureatom odby³o siê 20 maja 2008 roku w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Nagrody wrêcza³ sam Mazowiecki Kurator Oœwiaty,
Pan Karol Semik. Na uroczystoœci by³
Ignacy wraz ze swoj¹ nauczycielk¹,
Pani¹ Roman¹ ¯urek oraz Rodzicami.
Sukcesy uczniów utwierdzaj¹ mnie
w przekonaniu, ¿e wykonywany zawód
daje poczucie satysfakcji z realizowanych zadañ i jeszcze bardziej zachêca
do ofiarnej i sumiennej pracy.
Ch³opcom serdecznie gratulujê, zachêcam do dalszej twórczej pracy i oryginalnoœci myœlenia oraz ¿yczê dalszych
sukcesów.
Romana ¯urek

wieœæ o tym, i¿ zosta³ wybrany patronom
jednej z polskich szkó³.
30 maja 2008r. Publiczne Gimnazjum
w Mrokowie otrzyma³o imiê tego niezwyk³ego cz³owieka, ksiêdza – poety
o duszy dziecka. Wybrana przez nas data
by³a nieprzypadkowa – uroczystoœæ odby³a siê w przeddzieñ urodzin ksiêdza
Jana Twardowskiego.
Wybór kandydata, a nastêpnie przygotowania do tego niezwyk³ego wydarzenia trwa³y dwa lata. W tym okresie,
a szczególnie w ostatnim roku szkolnym,
podejmowaliœmy wiele dzia³añ, dziêki
którym mogliœmy pog³êbiæ nasz¹ wiedzê
na temat ¿ycia i bogatej twórczoœci naszego przysz³ego patrona. W ci¹gu ca³ego roku odbywa³y siê w naszej szkole
liczne konkursy, w których gimnazjaliœci
chêtnie brali udzia³. Uczniowie wykonali wiele prac plastycznych, efektem których by³o wybranie najlepszego projektu na sztandar szko³y. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê dwa konkursy literackie: „Ludzie listy pisz¹ – opowiem
Ci o patronie mojej szko³y” oraz „Rozwiñ jedn¹ z myœli ks. Twardowskiego
„Spieszmy siê kochaæ ludzi tak szybko
odchodz¹” lub „ Je¿eli kochasz czas zawsze odnajdziesz, nie maj¹c nawet ani
jednej chwili”. Z trudn¹ w interpretacji
poezj¹ ksiêdza Jana zmierzyli siê gimnazjaliœci w konkursie recytatorskim.
Uczniowie wykonywali równie¿ prezentacje multimedialne zwi¹zane z ¿yciem
i twórczoœci¹ ksiêdza, jak równie¿ ilustracje plastyczne jego wierszy w konkursie „Piêkno œwiata w twórczoœci poety”. Ka¿da z klas gimnazjalnych wybra³a motto bêd¹ce cytatem z dowolnego
utworu ksiêdza Twardowskiego i wyeksponowa³a je w swojej sali lekcyjnej.
W naszej szkole w ci¹gu ca³ego roku
szkolnego mia³y miejsce spotkania,
w których bra³a udzia³ spo³ecznoœæ lokalna. Do tych, które z pewnoœci¹ na d³ugo pozostan¹ w naszej pamiêci zaliczyæ
nale¿y Wieczornicê Bo¿onarodzeniow¹,
która w tym roku powsta³a w oparciu
o teksty ksiêdza, poranek i wieczór jego
poezji oraz powtórkê z literatury.
O tym, ¿e poezja ksiêdza Jana Twardowskiego mo¿e byæ równie¿ œwietnym

czêta zaœpiewa³y równie¿ kilka piosenek
podczas uroczystoœci.
Niezwyk³ym prze¿yciem dla nas by³o
spotkanie z osobami, które osobiœcie
zna³y ksiêdza i towarzyszy³y mu w ostatnich latach jego ¿ycia. Wspomnienia Pañ
Barbary Stefañskiej, Barbary Wyszkowskiej i Aldony Kraus pozwoli³y nam poznaæ osobê patrona z nieco innej strony. Nasi goœcie chêtnie dzielili siê z nami
anegdotami z ¿ycia ksiêdza. Najwiêksze
wzruszenie prze¿ywaliœmy s³uchaj¹c
wspomnieñ zwi¹zanych z ostatnimi godzinami Jego ¿ycia.
Bardzo wa¿nym elementem przygotowuj¹cym nas do majowej uroczystoœci by³y wycieczki szlakiem ¿ycia i pos³ugi ksiêdza. Dziêki temu uczniowie
mogli byæ w miejscach naznaczonych
Jego obecnoœci¹. Klasy trzecie gimnazjum z³o¿y³y kwiaty na grobie ksiêdza
Jana Twardowskiego w powstaj¹cej
w Wilanowie Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej. Klasy drugie by³y w ¯bikowie ko³o
Pruszkowa, a wiêc w pierwszej parafii,
w której ksi¹dz Twardowski pracowa³
jako wikariusz. Klasy pierwsze natomiast odwiedzi³y dom przy klasztorze
sióstr wizytek w Warszawie, w którym
ksi¹dz mieszka³ przez piêædziesi¹t lat.
S¹dzimy, ¿e dobrze przygotowaliœmy siê
do otrzymania przez nasze gimnazjum
imienia ksiêdza Jana Twardowskiego,
a dzieñ 30 maja 2008r. by³ zwieñczeniem
naszych ca³orocznych przygotowañ.
Wœród osób, które przyjê³y zaproszenie na nasz¹ uroczystoœæ by³y m.in.
przedstawiciele Samorz¹du gminy Lesznowola na czele z Pani¹ Mari¹ Jolant¹
Batyck¹ – W¹sik, wójtem gminy, Pañstwo
Radni, Pani Halina Dankowska – przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora
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Oœwiaty, ksiê¿a proboszczowie z Mrokowa i Magdalenki, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkó³ i przedszkoli z terenu naszej
gminy, OSP w Mrokowie, przedstawiciele
firm lokalnych oraz rodzice. Goœæmi wyj¹tkowymi by³y w tym dniu osoby, które
zna³y osobiœcie naszego patrona.
Ogromn¹ radoœæ sprawili nam swoj¹
obecnoœci¹ przyjaciele ksiêdza Jana
Twardowskiego, Panie Aldona Kraus
i Barbara Wyszkowska jak równie¿ Pan
Tadeusz Olszewski – od kilkudziesiêciu
lat organista w koœciele sióstr wizytek na
Krakowskim Przedmieœciu i Pan prof.
Longin Glijer. Przyjecha³y do nas równie¿
dziewczêta z zespo³u Ychtis, czêste bywalczynie w domu ksiêdza.
Uroczystoœæ rozpoczê³a o godz. 900
msza œw. w koœciele p/w œw. Stanis³awa
Kostki w Mrokowie, której przewodniczy³ ks. biskup Tadeusz Pikus. W swoim
kazaniu ksi¹dz biskup nawi¹za³ do osobistej znajomoœci z ks. Twardowskim,
który by³ Jego profesorem polonistyki
podczas studiów w Seminarium w Warszawie. Dokona³ równie¿ poœwiêcenia
sztandaru ufundowanego przez Radê Rodziców zwracaj¹c uwagê na symbolikê
umieszczonych na nim s³ów „Œpieszmy
siê kochaæ…”

Mszê œwiêt¹ celebrowa³ ks. biskup T. Pikus

Po mszy œwiêtej nast¹pi³ uroczysty
przemarsz do budynku szko³y. Uroczystoœæ w sali gimnastycznej rozpoczê³a siê
hymnem pañstwowym, po odœpiewaniu
którego g³os zabra³a dyrektor szko³y witaj¹c wszystkich obecnych. W dalszej czêœci uczniowie uzasadnili wybór osoby
ksiêdza Jana Twardowskiego na patrona
gimnazjum. Zwrócili m.in. uwagê na mistrzostwo Jego poezji, du¿e poczucie
humoru, skromnoœæ i ogromn¹ wra¿liwoœæ na potrzeby innych ludzi oraz wiarê i ufnoœæ w m³odzie¿, która „jest wci¹¿
taka sama, wierzy w mi³oœæ, w przysz³oœæ,
w prawdê”. Zacytowali równie¿ s³owa ksiêdza Jana zawarte w Jego Autobiografii:
„Patron, to dobry duch szko³y, który uczy
mi³oœci do szko³y,
mi³oœci wzajemnej, dobroci wzajemnej (…)
Chcia³bym byæ takim duchem, który bêdzie
o Was myœla³, pamiêta³ …”
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Gimnazjaliœci przekazali równie¿ informacje o tym, w jaki sposób przez ca³y rok
szkolny przygotowywali siê do tego najwa¿niejszego dla nich wydarzenia.
Kulminacyjnym momentem ca³ej uroczystoœci by³o odczytanie przez Pana Wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy Mariana Duszê Uchwa³y Rady Gminy Lesznowola Nr 231/XVII/2008 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum
w Mrokowie oraz przekazanie sztandaru przez Radê Rodziców dyrektorowi
i pocztowi sztandarowemu uczniów. Towarzyszy³y temu s³owa: „Na tym sztandarze s¹ dwa wa¿ne symbole. Pierwszy to
god³o Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpostarte skrzyd³a or³a symbolizuj¹ d¹¿enie do najwy¿szego lotu, do pokonywania przeszkód
i trudnoœci. S¹ to cele, do których, pod kierunkiem nauczycieli, zmierzacie Wy – uczniowie tego gimnazjum. Drugi, to s³oñce, k³osy
zbó¿, biedronka i kiœæ winogron – symbol
¿ycia i pracy naszego patrona.
Wrêczaj¹c ten sztandar na rêce Pani dyrektor wrêczamy go ca³ej naszej spo³ecznoœci. ¯yczymy, aby ten sztandar przyniós³ dumê
i radoœæ, by³ symbolem, który ³¹czy ca³¹ spo³ecznoœæ gimnazjum w Mrokowie. Gromadzi³
wokó³ siebie m³odzie¿, nauczycieli i rodziców”. Wszyscy uczniowie z³o¿yli œlubowanie na sztandar. W swoim przemówieniu
Pani Maria Jolanta Batycka – W¹sik zwróci³a uwagê na m¹droœæ g³oszon¹ przez
ksiêdza Jana Twardowskiego ¿ycz¹c, aby
by³a ona dla wszystkich Ÿród³em preferowanych zasad ¿yciowych i inspiracji zarówno w przekazywaniu jak i w przyswajaniu wiedzy w ca³ym procesie edukacji
szkolnej. Z ogromn¹ radoœci¹ i wzruszeniem s³uchaliœmy wspomnieñ Pani Aldony Kraus lekarza okulisty, w domu której
ksi¹dz Jan spêdza³ wielokrotnie wakacje
i Pani Barbary Wyszkowskiej, osoby, która towarzyszy³a ksiêdzu w ostatnich chwilach jego ¿ycia. To w³aœnie w domu Pani
Barbary, po œmierci ksiêdza Jana, znalaz³
swój nowy dom jego ukochany kot Skarpeta. Odczytany zosta³ równie¿ list gratulacyjny Mazowieckiego Kuratora Oœwiaty,
w którym znalaz³y siê m.in. s³owa „Od niego mo¿na siê uczyæ prostego, ale bardzo przenikliwego obserwowania œwiata”.
Wszyscy obecni mogli obejrzeæ przepiêkny i niezwykle wzruszaj¹cy program
s³owno-muzyczny przygotowany przez
gimnazjalistów pod kierunkiem nauczycieli: B. Dymara, B. Stygiñskiej, A. Lewandowskiego i P. Lehmanna. Zwieñczeniem
uroczystoœci by³o wspólne odœpiewanie
hymnu szko³y. Autorem s³ów jest oczywiœcie ksi¹dz Jan Twardowski, muzykê zaœ
skomponowa³ prof. Andrzej Cwojdziñski.

Œlubowanie na sztandar

Ca³ej uroczystoœci asystowa³y poczty
sztandarowe Szko³y Podstawowej im.
Marii Konopnickiej i OSP w Mrokowie,
a uœwietni³a j¹ obecnoœæ orkiestry dêtej
OSP w Jasieñcu pod batut¹ naszego by³ego nauczyciela, Pani Agaty Walczak.
Na frontowej œcianie budynku umieszczony zosta³ napis z pe³n¹ nazw¹ szko³y. Jego symbolicznego ods³oniêcia dokona³y Panie Maria Jolanta Batycka-W¹sik i Halina Dankowska w obecnoœci
wszystkich uczestników uroczystoœci.
W budynku szko³y na goœci czeka³y okolicznoœciowe wystawy, kroniki szkolne, w
tym ta zwi¹zana z przygotowaniami do
nadania imienia, filmy i prezentacje multimedialne poœwiêcone zarówno osobie patrona jak i naszym przygotowaniom. Jesteœmy wdziêczni naszym goœciom za wszystkie pami¹tkowe wpisy do kroniki szko³y.

Program s³owno-muzyczny w wykonaniu
szkolnych artystów

Poprzez pozyskanie patrona nasze
gimnazjum otrzyma³o swoj¹ indywidualn¹ to¿samoœæ wyró¿niaj¹c¹ j¹ spoœród
innych, wesz³o do rodziny szkó³ o tym
samym imieniu, a swoje dzia³ania wychowawcze bêdziemy mogli oprzeæ na wartoœciach potwierdzonych ¿yciem i dzia³alnoœci¹ patrona.
Nadanie szkole imienia zobowi¹zuje.
Zobowi¹zuje do krzewienia wartoœci, które swoim ¿yciem promowa³ nasz patron
i takie zobowi¹zanie 30 maja 2008 r. spo³ecznoœæ szkolna w Mrokowie podjê³a.
Mam nadziejê, ¿e wszystkie osoby,
które razem z nami prze¿ywa³y tak wa¿n¹
dla nas uroczystoœæ, zachowaj¹ ten dzieñ
na d³ugo w swojej pamiêci.
Ma³gorzata Perzyna
Dyrektor ZSP w Mrokowie
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Co siê dzia³o wiosn¹
w Mrokowskiej Szkole Marzeñ?

Wszyscy nasi gimnazjaliœci wziêli
udzia³ w warsztatach dotycz¹cych predyspozycji zawodowych. Specjalnie dobrane do wieku æwiczenia pozwoli³y
okreœliæ uczniom w jakim kierunku powinni planowaæ swoj¹ œcie¿kê edukacyjn¹ i zawodow¹. By³o to cenne doœwiadczenie szczególnie dla trzecioklasistów, którzy wybieraj¹ szko³y ponadgimnazjalne. Podobne zajêcia planujemy
przeprowadziæ w nastêpnym roku.

Ponadto uczniowie uczestniczyli w
Targach Edukacyjnych, podczas których mogli zapoznaæ siê z ofertami
szkó³ warszawskich
Wa¿nym wydarzeniem dla naszych uczniów by³ dzieñ
8 maja, kiedy to na forum ca³ej szko³y mogli zaprezentowaæ siê szkolni ekolodzy. W tym roku
prezentowali problemy dotycz¹ce ocieplenia klimatu i segregacji odpadów. Pracuj¹c w ko³ach: meteorologicznym, pod
kierunkiem pani Jolanty Januszewicz
oraz badawczym, pod kierunkiem pani
Anety Michalczyk, uczniowie przygotowali specjalne prezentacje multimedial-

ne wzbogacone filmami i konkursami dla
m³odszych kolegów. Prezentowali przyk³ady dzia³añ dotycz¹cych segregacji odpadów. Okazuje siê, ¿e nie wszyscy
wiedz¹ jak nale¿y to robiæ. Poni¿ej przedstawiamy krótk¹ œci¹gawkê co i do jakiego pojemnika powinniœmy wrzucaæ,
a czego wrzucaæ nie nale¿y.

Segregacja odpadów – kolory pojemników
NIEBIESKI

¯Ó£TY

BIA£Y

ZIELONY

PLASTIK / METAL

SZK£O BAZBARWNE

SZK£O KOLOROWE

Tu wrzucam:
• gazety i czasopisma
• katalogi i prospekty
• papier szkolny i biurowy
• ksi¹¿ki w miêkkich
ok³adkach lub z
usuniêtymi twardymi
ok³adkami
• torebki papierowe
• papier pakowy
• pudelka kartonowe i
tekturowe
• tekturê

Tu wrzucam:
• butelki po napojach (najlepiej
zgniecione)
• butelki po p³ynach do mycia
naczyñ
• plastikowe zakrêtki
• plastikowe torebki, worki,
reklamówki
• plastikowe koszyczki po
owocach

Tu wrzucam bezbarwne:
• butelki szklane po napojach i
¿ywnoci
• butelki po napojach
alkoholowych
• s³oiki
• szklane opakowania po
kosmetykach

Tu wrzucam kolorowe:
• butelki szklane po napojach
i ¿ywnoci
• butelki po napojach
alkoholowych
• szklane opakowania po
kosmetykach

Pamiêtaj:
usuñ zszywki
i plastikowe lub
metalowe czêci
opakowania

Pamiêtaj:
wrzucaj czyste opakowania
i zgnieæ butelki oraz puszki
aluminiowe

Pamiêtaj:
nie t³ucz szk³a przed
wrzuceniem do pojemnika,
wrzucaj czyste opakowania

Pamiêtaj:
nie t³ucz szk³a przed
wrzuceniem do pojemnika,
wrzucaj czyste
opakowania

Tu nie wrzucam:
• zabrudzonego, t³ustego
papieru
• papieru z foli¹
• papieru termicznego i
faxowego
• kartonów po mleku i
napojach
• papieru przebitkowego
(rachunki, faktury)
• pieluch jednorazowych i
innych artyku³ów
higienicznych
• worków po cemencie

Tu nie wrzucam:
• butelek i pojemników z
zawartoci¹
• butelek i pojemnikach po
olejach
• opakowañ po lekach
• butelek po p³ynach
ch³odniczych
• pojemników po wyrobach
garma¿eryjnych
• zabawek
• sprzêtu AGD
• styropianu
• opakowañ po aerozolach
• puszek po farbach baterii

Tu nie wrzucam:
• szk³a sto³owego
• fajansu
• porcelany i ceramiki
• luster
• szk³a okiennego
• ¿arówek, lam neonowych,
fluorescencyjnych i
rtêciowych
• reflektorów
• izolatorów
• szk³a ¿aroodpornego
• doniczek
• szk³a okularowego
• ekranów i lamp telewizyjnych
szyb samochodowych

Tu nie wrzucam:
• szk³a sto³owego
• fajansu
• porcelany i ceramiki
• luster
• szk³a okiennego
• ¿arówek,
• witra¿y
• reflektorów
• izolatorów
• szk³a ¿aroodpornego
• doniczek
• szk³a okularowego
• ekranów i lamp
telewizyjnych szyb
samochodowych

PAPIER

• puszki po napojach
• puszki po konserwach
• drobny z³om ¿elazny i metale
kolorowe
• kapsle
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Laureatki wraz z Pani¹ J. Januszewicz

Praca górników sprowadza siê
tu do obs³ugi tych ogromnych
maszyn górniczych. Jedynym
mankamentem wycieczki by³
wyj¹tkowy „brak” pogody, ale
pomimo tego by³o fajnie.
W czerwcu Klub Meteorologiczny i uczniowie z klas pierwszych wybrali siê do Olsztyna,
do planetarium i obserwatorium astronomicznego, gdzie
mogli obserwowaæ pod kopu³¹
planetarium ruchy gwiazd i planet, porównywaæ d³ugoœci trwania dnia i nocy, rozpoznawaæ gwiazdozbiory. A wszystko to w scenerii nocy
oraz wschodów i zachodów S³oñca. Wra¿enie by³o niesamowite. W obserwatorium astronomicznym uczniowie ogl¹dali okazy meteorytów, które spad³y na
Ziemiê i zosta³y odnalezione przez poszukiwaczy tych nieziemskich skarbów.
Dowiedzieli siê równie¿ jak rozpoznawaæ te ska³y (ale to pozostawiamy w tajemnicy, zachêcaj¹c tym samym do odwiedzenia Olsztyna). Przez teleskop
ogl¹dali tarczê S³oñca. Uwagê uczniów
zwróci³ brak jakichkolwiek na nim plam.
Okazuje siê, ¿e jest to zjawisko normalne, pozytywnie oddzia³ywuj¹ce na stan
naszego zdrowia. Ale po takiej „ciszy”
zawsze nastêpuje „burza”, której astronomowie ju¿ siê spodziewaj¹.

Szkolni Ekolodzy odnieœli w tym roku
równie¿ sukces. Pod kierunkiem pani
Jolanty Januszewicz grupa 5-ciu uczennic: Barbara Dziubak, Agata, Maj, Agata
Kuæ, Joanna Stankiewicz, Agata W¹cha³a
wziê³a udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie Zadaniowym pod has³em „Dla Ziemi
i dla Siebie – zostañ Przyjacielem Ziemi”.
Organizatorem konkursu by³a Fundacja
Oœrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie, a patronat honorowy objêli miêdzy innymi Minister Œrodowiska, Wojewoda Mazowiecki, Prezes WFOŒiGW.
Z podjêtych przez ekologów zadañ na
rzecz poprawy klimatu uczennice sporz¹dzi³y specjalny raport, który podlega³
ocenie jury. Nasza praca uzyska³a jedno
z dziesiêciu wyró¿nieñ spoœród 154 prac
nades³anych z ca³ej Polski w kategorii
wiekowej 13-19 lat. Uroczystoœæ wrêczenia nagród odby³a
siê 23 kwietnia w Sali Darczyñców Biblioteki Narodowej w
Warszawie.
Po egzaminach gimnazjaliœci
z drugich i trzecich klas, z inicjatywy nauczycieli: Jolanty Januszewicz i Katarzyny Waszczyk, odwiedzili odkrywkow¹
kopalniê wêgla brunatnego
w Be³chatowie. Obiekt, a w³a- Ksiê¿ycowy krajobraz odkrywki w Be³chatowie
œciwie jego ogromne rozmiary,
Zwieñczeniem tej wyprawy by³a wizrobi³y na uczniach du¿e wra¿enie. Podczas wizyty poznali historiê powstania zyta na zamku krzy¿ackim z XIV wieku
kopalni, jej etapy rozwoju, statystyki wy- w Nidzicy, broni¹cym w przesz³oœci gradobycia wêgla, strategie dalszego dzia- nic Mazowsza. Œwietnie zachowane
³ania. Du¿¹ atrakcj¹ by³o zwiedzanie sa- mury, odrestaurowane komnaty, okazy
mej odkrywki. Do najni¿szego poziomu zbroi i broni œredniowiecznej, zbiory etkopalni zje¿d¿aliœmy specjalnymi samo- nograficzne oraz wspó³czesne wystawy
chodami, którymi przewo¿eni s¹ górni- robi¹ du¿e wra¿enie.
Ju¿ trzeci rok nasi uczniowie kontynucy. Jazda by³a „pyszna” zw³aszcza, ¿e pogoda by³a deszczowa i w ka¿dej chwili owali kurs efektywnych technik uczenia
mogliœmy ugrz¹Ÿæ w b³ocie nadk³adów siê, który i w tym roku zakoñczy³ siê olimwêglowych. Zatrzymywaliœmy siê przy piad¹ szybkiego czytania. Wœród tegoogromnych maszynach górniczych np. rocznych pierwszoklasistów najwy¿sze
koparkach, zwa³owarkach, których roz- wyniki szybkoœci czytania wynios³y 1038
miary siêga³y wielopiêtrowych budyn- s³ów na minutê przy 60% zrozumienia
ków, a czerpaki by³y wielkoœci gara¿u. i 990 s³ów na minutê przy 90% zrozumie-
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nia Pi¹tka najlepszych uczniów pod
wzglêdem szybkoœci czytania ze zrozumieniem zmierzy siê z najlepszymi z pozosta³ych gimnazjów podczas Gminnej
Olimpiady Szybkiego Czytania. ¯yczymy
powodzenia, i trzymamy kciuki.
Równie¿ Samorz¹d Uczniowski mia³
co robiæ w wiosenne dni. Oprócz codziennej samorz¹dowej pracy, bardzo
starannie przygotowa³ siê do wyró¿nieñ,
a¿ w oœmiu kategoriach, swoich nauczycieli. G³osowali wszyscy gimnazjaliœci.
A gala, podczas której nauczycielom wrêczone zosta³y „Mrokówki 2008” odby³a
siê 16 kwietnia Uroczystoœæ by³a znakomita, uœwietniona anegdotami o nominowanych, przemówieniami i podziêkowaniami zwyciêzców, wystêpami
uczniów. Ju¿ wszyscy czekaj¹ na „Mrokówki 2009”.
W ostatnim tygodniu roku szkolnego
zaplanowane zosta³y wybory do Zarz¹du Samorz¹du Szkolnego na przysz³y
rok. Mamy nadziejê, ¿e nowa ekipa wyka¿e siê równie ciekawymi pomys³ami
w pracy samorz¹dowej.
Tymczasem koñczy siê bardzo pracowity dla naszego gimnazjum rok szkolny 2007/2008. ¯yczymy wszystkim
uczniom udanych i weso³ych wakacji.
Jolanta Januszewicz
Szkolny Koordynator Programu

W Kancelarii
dostêpna
nowa mapa
Informujemy, ¿e w Kancelarii Urzêdu Gminy mo¿na nabyæ uaktualnion¹ mapê Gminy Lesznowola w cenie 5 z³.
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Wiosna w Zespole Szkó³ Publicznych
w Lesznowoli
Kolejny rok szkolny dobiega koñca.
Kiedy on min¹³? Czy nadziejê pok³adane przez uczniów, nauczycieli, rodziców
i samorz¹d spe³ni³y siê? Czy by³ to rok
udany? Trudno o jednoznaczn¹ odpowiedŸ. Zawsze jest coœ, z czego jesteœmy dumni, a tak¿e to, co mo¿na by³oby
zrobiæ inaczej, lepiej.

Z CZEGO JESTEMY DUMNI?
W gminnym etapie konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka II miejsce
zajê³a uczennica klasy II a SP Matylda
Krupiñska.
W finale Gminnego Konkursu Matematycznego „Mistrz rachunków” wziê³o udzia³ 10 trzyosobowych dru¿yn sk³adaj¹cych siê z uczniów klas III szkó³ podstawowych Gminy Lesznowola. Uczestnicy konkursu prezentowali bardzo wysoki poziom. A¿ cztery dru¿yny zajê³y
I miejsce, w tym wychowankowie pani
El¿biety Moczyd³owskiej: Wojciech Król,
Natalia Stañczak, Karol Kasprowicz.
Uczniowie naszej placówki wziêli
udzia³ w konkursie „Przyroda jest piêkna” organizowanym w ramach program
edukacji ekologicznej „Czym skorupka za
m³odu nasi¹knie” Monika Luœnia uczennica klasy VIa zajê³a II miejsce w kategorii klas IV-VI szko³y podstawowej. Wyró¿nienia otrzymali : Patrycja Karaszkiewicz, Klaudia Krupa oraz Filip Targowski
z klas szóstych i Pawe³ Bukowski z klasy
IV. Wœród gimnazjalistów wyró¿niono
prace Norberta Klimkiewicza z klasy Ib,
£ukasza Zdybla (Ia), Paw³a Janiszewskiego( IIIb ), Piotra Zdybla (IIIa). Szko³a otrzyma³a komputer, a m³odzie¿ – aparat cyfrowy, sprzêt sportowy oraz ksi¹¿ki.
Piaseczyñski oddzia³a PCK oceni³, ¿e
szkolne ko³a PCK w Lesznowoli i Tarczynie dzia³aj¹ najprê¿niej i podarowa³ ka¿demu z nich fantom do æwiczeñ. To podarunek bezcenny, jak ¿ycie osoby, która mo¿e dziêki umiejêtnoœciom, które
maj¹ szansê otrzymaæ wszyscy chêtni
uczniowie, otrzyma swoj¹ drug¹ szansê.
W etapie gminnym konkursu „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”, w kategorii
szkó³ podstawowych wszystkie trzy miejsca przypad³y uczniom Szko³y Podstawowej w Lesznowoli (Piotr Dru¿yñski, Paulina Wróbel, Monika Zbróg). W etapie
powiatowym na pierwszym miejscu uplasowa³ siê Piotr Dru¿yñski, a Paulina Wróbel zajê³a zaszczytne drugie miejsce.

Grupa uczniów z Gimnazjum otrzyma³a wyró¿nienia w Miêdzygminnym
Konkursie Matematycznym „Trapez”. Do
nich zalicza siê Konrad Dudek (Ia), Artur
Kampczyk (Ib), Marcin Borys (IIa).
Maja Czechowska z klasy IVa i Filip Targowski z klasy VI a Szko³y Podstawowej
otrzymali natomiast wyró¿nienia
w Miêdzygminnym Konkursie Matematycznym „Asik”.
W tym roku, po raz pierwszy od kilku lat ¿aden uczniów nie otrzyma³ tytu³u finalisty lub laureata w konkursach
przedmiotowych organizowanych przez
Mazowieckie Kuratorium Oœwiaty. Tym
bardziej cieszy nas fakt, ¿e uczeñ klasy
IIIa Gimnazjum Piotr Zdybel zosta³ finalist¹ VII edycji Konkursu Chemiczno- Fizycznego im. Tomasza Tratkiewicza.
Pocz¹tkiem kwietnia grupa uczniów
g³ównie z gimnazjum wziê³a udzia³ w rajdzie „Bliskie Sercu” poœwiêconym 65
rocznicy Powstania w Warszawskim
Gettcie. Ka¿da gimnazjalna dru¿yna mia³a wykonaæ zadania za co najmniej 12
punktów. Zdobywaj¹c 26 punktów okazaliœmy siê liderem w kategorii gimnazjów.
W koñcu kwietnia, jak co roku uczniowie nasi wziêli udzia³ równie¿ w rajdzie
historycznym.
W tym roku bardzo dobrze spisali siê
szóstoklasiœci. W stosunku do swoich rówieœników z Polski bardzo dobrze napisali sprawdzian. Przeciêtny wynik w kraju to zaledwie 25,8. Na Mazowszu by³o
trochê lepiej – œrednio 26,37 punktów
na 40 mo¿liwych. Powiat piaseczyñski
wypad³ jeszcze korzystniej bo tutaj œrednia wynios³a 27,2. Najlepiej oczywiœcie
wypad³a Warszawa. Tam przeciêtny szóstoklasista uzyska³ wynik 29,23. Na tym
tle wyniki wszystkich szkó³ podstawowych w naszej gminie wygl¹daj¹ imponuj¹co. Tym bardziej cieszymy siê, ¿e
uczniowie naszej placówki wypracowali œredni wynik na poziomie 30,3punktu, najwy¿ej w gminie, mieszcz¹c siê
w górnej granicy staninu 8 (w dziewiêciostopniowej skali staninowej). W tej
grupie znajduje siê 7,5% szkó³ w Polsce.
W staninie 9 – najwy¿szym s¹ uczniowie z 2,5% placówek. Oznacza to, ¿e 90%
uczniów w Polsce napisa³o sprawdzian
s³abiej ni¿ nasi wychowankowie. Sukces
szóstoklasistów jest dla nas szczególnie
wa¿ny, gdy¿ w tym roku nie spodziewa-

my siê tak korzystnych wyników egzaminu na koniec gimnazjum, jak w ostatnich latach.

FESTIWAL TAÑCA
29 kwietnia w Miêdzynarodowym
Dniu Tañca odby³ siê na Sali gimnastycznej Festiwal Tañca dla klas IV-VI szko³y
podstawowej i I-III gimnazjum. Przedstawiciele ka¿dej klasy prezentowali wybrany przez siebie taniec. I tak klasa IVa tañczy³a sambê, IVb jiva, V – cha-chê, VIa –
salsê, VIb – jiva, Ia – cha-chê, Ib – sambê, Ic – rumbê, IIa –salsê, IIb – tango,
IIIa – passo doble, IIIb – kankana. Wystêpy klas przeplatane by³y profesjonalnymi pokazami tañca. W oczekiwaniu na
werdykt jury obejrzeliœmy równie¿ piêkny pokaz tañca nowoczesnego w wykonaniu sióstr: Aleksandry i Adrianny Porêckich. Ola – (V vice- mistrzyni Polski ) specjalizuje siê w hip-hopie. Jej m³odsza siostra oprócz hip hopu tañczy DDF (disco
dance freestyle). W tym drugim stylu
osi¹gnê³a wielokrotnie tytu³ mistrzyni
œwiata i Polski. Dziewczêta doskonal¹
swoje umiejêtnoœci w Klubie Sportowym
„Grawitacja” w Piasecznie.

Wystêp Aleksandry Porêckiej

W szkole podstawowej najlepsi okazali siê wychowankowie pani Danuty Tabaki – klasa V. Oprócz piêknego tañca jurorów zachwyci³y stroje i fakt, ¿e bardzo
du¿a czêœæ klasy zaanga¿owa³a siê w
zadanie. Drugie miejsce ex-quo zajê³y
klasa IVa i VIa.
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Kankan IIIb

Nasi nauczyciele tañca podczas pokazu

Najwiêcej emocji wœród widzów
wzbudzi³ pokaz kankana zaprezentowany przez dziewczêta i ch³opców!!!
z klasy IIIb gimnazjum. Oryginalne
stroje, peruki, dopracowany w szczegó³ach uk³ad taneczny podoba³ siê
wszystkim. Na drugim miejscu uplasowa³a siê samba w wykonaniu klasy Ib
a br¹z podzielony zosta³ pomiêdzy klasy IIa oraz Ic.

Imprezê nale¿y zaliczyæ do bardzo
udanych, zebranych na sali gimnastycznej uczniów nie trzeba by³o uciszaæ, bo
z uwag¹ obserwowali to, co siê dziejê
na scenie. Jedynym problemem by³y maluchy, które z wra¿enia stawa³y i zas³ania³y starszym kolegom widok, co spowodowa³o kilka lokalnych konfliktów.
Wczeœniejsze obawy wychowawców, ¿e
wystêpy mog¹ okazaæ siê ca³kowit¹

klap¹, by³y oczywiœcie przesadzone. M³odzi ludzie potrafi¹ mobilizowaæ siê
w ostatniej chwili. Prawd¹ jest, ¿e niezbyt
systematycznie chodzili na wczeœniejsze
próby, ale za to w ostatnich dniach przed
festiwalem tañczyli gdzie siê da³o i kiedy
siê da³o – na korytarzach, przed budynkiem, na przerwach i po lekcjach.
Barbara Tlak
Beata Pa³czak

Wiele siê dzieje
w ZSP w Nowej Iwicznej
Koñczy siê maj. Wielkimi krokami
zbli¿a siê koniec roku szkolnego za kilka tygodni rozpoczn¹ siê upragnione
wakacje. Wiosn¹ w Zespole Szkó³ w Nowej Iwicznej wiele siê dzia³o. Najwiêkszym wydarzeniem by³ chyba festyn rodzinny, który odby³ siê 17 maja. Szko³a
aktywnie w³¹czy³a siê w organizacjê festynowych atrakcji – by³y konkursy, zabawy sportowe, wystêpy dzieci i m³odzie¿y (nie tyko z naszej szko³y). Rada
Rodziców zorganizowa³a loteriê fantow¹, sprzedawa³a watê cukrow¹ i bar-
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dzo aktywnie w³¹czy³a siê
w organizacjê imprezy.
Wœród organizatorów by³y
równie¿ Rada So³ecka
i Gminny Oœrodek Kultury.
W czasie festynu zbierana
by³a makulatura. Fundusze
ze zbiórki uczniowie chc¹
przeznaczyæ na wykupienie konia z transportu do rzeŸni. Festynowi towarzyszy³o wiele ciekawych imprez, wielu sponsorów fundowa³o nagrody dla uczestników zabaw. Atmosfera
majówkowej sielanki trwa³a do póŸnych godzin wieczornych. Koordynatorem
festynowych atrakcji by³a
z ramienia szko³y Pani Bo¿ena Bogucka.
Co roku wiosn¹ w szko³ach rozstrzygane s¹ konkursy dla dzieci i m³odzie¿y. Nasi uczniowie zdobywaj¹ w nich wysokie lokaty, otrzymuj¹ pochwa³y
i wyró¿nienia i tak rozstrzygniête zosta³y konkur-

sy „Wydajemy w³asna ksi¹¿kê” organizowany przez Dom Kultury Muranów
w Warszawie, w którym siedmioro dzieci z naszej szko³y zosta³o wyró¿nionych,
Gminny Konkurs Ortograficzny, Warszawskie Mistrzostwa w Tabliczce Mno¿enia, Gminny Konkurs Piosenki i inne.
W ka¿dym z konkursów dzieci z Zespo³u Szkó³ w Nowej Iwicznej zajmowa³y
wysokie lokaty.
Wiele wspania³ych emocji dostarczyli nam te¿ nasi mali sportowcy. Dru¿yna
pi³karska prowadzona przez Pana Jerzego Buczka zdoby³a IV miejsce w turnieju
Coca Cola Cup. Sukces jest tym wiêkszy,
¿e w rozgrywkach uczestniczy³o ponad
270 dru¿yn z ca³ego województwa mazowieckiego.
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Prze³om maja i czerwca to
okres wycieczek i zielonych
szkó³. Wiele klas wyje¿d¿a,
poznaje inne regiony geograficzne naszego kraju, realizuj¹c przy tym czêœæ treœci programowych. Takie wyjazdy
ucz¹ samodzielnoœci, odpowiedzialnoœci, dyscypliny,
a co najwa¿niejsze integruj¹
zespo³y klasowe. Koszty wy-

jazdów nie s¹ ma³e, ale Rada Rodziców
hojnie je dofinansowuje.
Za nim rozlegnie siê ostatni w tym
roku dzwonek czeka nas jeszcze bal dla
uczniów III klas gimnazjum i oczywiœcie
ciê¿ka praca zwi¹zana z klasyfikacj¹ koñcoworoczn¹. A póŸniej ju¿ tylko s³oñce,
s³oñce, s³oñce… .
Pawe³ ¯urowski
Dyrektor ZSP w Nowej Iwicznej

Akcja charytatywna
w Zespole Szkó³ Publicznych
w Nowej Iwicznej
Uczniowie ZSP w Nowej Iwicznej
uczestniczyli w tym roku szkolnym w akcji charytatywnej na rzecz Szepetowskiego Oddzia³u Zwi¹zku Polaków na Ukrainie. Pod opiek¹ Pani Romany ¯urek, nauczycielki matematyki, zosta³a przeprowadzona akcja zbiórki ksi¹¿ek w jêzyku
polskim, które nastêpnie przekazano na
potrzeby Zwi¹zku, a tak¿e m³odzie¿y
ucz¹cej siê jêzyka polskiego. Dzieci chêtnie przynosi³y ksi¹¿ki ró¿nego rodzaju
– edukacyjne, ilustrowane s³owniki, encyklopedie dla dzieci, bajki, literaturê
piêkn¹, historyczn¹, ksi¹¿ki, które ju¿
przeczyta³y, albo zupe³nie nowe. Czu³y
chêæ podzielenia siê z ich kolegami za
wschodni¹ granic¹.

Równie¿ Pani
Romana ¯urek zainspirowana przez
kole¿ankê ucz¹c¹
w Zespole Szkó³
w Pustelniku k/
Miñska Mazowieckiego zorganizowa³a zbiórkê fantów na
loteriê w tej¿e szkole, z której dochód
zosta³ przeznaczony na zakup ksi¹¿ek
do biblioteki i tym samym wzbogacenie zbiorów. Fantami najczêœciej by³y
maskotki, zabawki, artyku³y piœmiennicze. Uczniowie wykazali siê wra¿liwoœci¹, zainteresowaniem losem innych dzieci, chêci¹ niesienia pomocy.
Dzieciom bardzo spodoba³a siê ta for-

Albo ca³kiem konkretnego. My wybraliœmy za cel poci¹g papieski, którego trasa wiedzie po miejscach bliskich Janowi
Paw³owi II. Uda³o nam siê to dziêki staraniom kapelana kolejarzy ks. Ryszarda
Marciniaka. W pielgrzymce bra³o udzia³
kilka szkó³: Zespó³ Szkó³ Specjalnych im.
Jana Paw³a II z Konstancina, Zespó³ Szkó³
im. Jana Paw³a II z £az, Gimnazjum im.
Jana Paw³a II z Piaseczna, Zespó³ Szkó³
nr1 ze Skolimowa oraz Zespó³ Szkó³ nr 4
ze S³omczyna.
Nasza przygoda na I Integracyjnej
Pielgrzymce „Kolejowym Szlakiem Jana
Paw³a II” rozpoczê³a siê punktualnie
o 7.45 na Dworcu Centralnym w Warsza-

Wsi¹æ do poci¹gu byle jakiego 
wie. Poci¹g do naszej pierwszej stacji,
czyli Krakowa odje¿d¿a³ o 8.05.
W samym Krakowie byliœmy oko³o
4 godzin. Zobaczyliœmy Koœció³ Mariacki, okno papieskie, gdzie Jan Pawe³ II
zwyk³ prowadziæ d³ugie rozmowy z wiernymi, Pa³ac Arcybiskupów i Rynek. Oczywiœcie o 12 us³yszeliœmy hejna³ z wie¿y
Mariackiej. Po chwili wytchnienia ruszyliœmy z powrotem na Dworzec G³ówny.
Oko³o godziny 15 dotarliœmy do nastêpnej stacji naszej pielgrzymki- £agiewnik.
Po zwiedzeniu i chwili modlitwy w Sank-

ma pomocy i pytaj¹ kiedy bêdzie nastêpna taka akcja. Bêdzie na pewno i to
ju¿ nied³ugo. Tak¹ akcjê w³¹czymy na
sta³e do naszego programu wychowawczego.
Opracowa³a:
Romana ¯urek
Nauczycielka w ZSP w Nowej Iwicznej

tuarium Bo¿ego Mi³osierdzia przeszliœmy do Bazyliki na Mszê Œwiêt¹.
Dopiero wtedy rozpoczê³a siê nasza
podró¿ docelowa- poci¹giem papieskim,
który jest darem dla Ojca Œwiêtego w podziêkowaniu za Jego pontyfikat. Do Wadowic, rodzinnego miasta Papie¿a Polaka, dotarliœmy po 18.20. Ze stacji udaliœmy siê prosto do Klasztoru OO. Karmelitów Bosych, gdzie zostaliœmy zakwaterowani. Po obiadokolacji udaliœmy siê do
Kaplicy na Apel Jasnogórski. By³o to zakoñczenie pierwszego dnia pielgrzymki,
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ale w pokojach jeszcze d³ugo rozmawialiœmy i spêdzaliœmy razem czas.

Wycieczka
do Pary¿a
D³ugi weekend to doskona³a okazja
do podró¿y. My te¿ z niej skorzystaliœmy
i wybraliœmy siê do jednej z najwiêkszych
metropolii Europy, œwiatowej stolicy
mody, miasta pe³nego zabytków i atrakcji, krótko mówi¹c – Pary¿a.

27 kwietnia
Tego dnia ju¿ o 6 rano stawiliœmy siê
pod szko³¹ zwarci i gotowi do wyjazdu.
Podró¿ przez Niemcy, Belgiê i Holandiê
trwa³a ok. 20 godzin. Do celu dotarliœmy
nastêpnego dnia w godzinach porannych.

28 kwietnia
Po nocy spêdzonej w autokarze byliœmy nieco zmêczeni, ale o¿ywi³o nas
to, ¿e tego dnia mieliœmy zobaczyæ
jedn¹ z najwiêkszych atrakcji Pary¿a
– Luwr. Podzieleni na dwie grupy wraz
z przewodnikiem zwiedzaliœmy jedno
z najstarszych i najwiêkszych muzeów na œwiecie. A¿ w g³owie siê krêci³o od rzeŸb, antyków i obrazów. Mogliœmy podziwiaæ np. Wenus z Milo,
Nike z Samotraki, dzie³a Micha³a Anio³a, obrazy van Eycka, Dürera, Santi,
Delacroix i oczywiœcie Leonarda da
Vinci. Najwiêksza kolejka ustawi³a siê
oczywiœcie do Mona Lisy. Podczas
zwiedzania Luwru trzeba by³o wykazaæ siê niezwyk³¹ podzielnoœci¹ uwagi. Oprócz podziwiania dzie³ i robie-
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Kolejny dzieñ podró¿y rozpoczêliœmy
Msz¹ Œwiêt¹ o 8 rano. Potem udaliœmy
siê na œniadanie,
a potem poszliœmy
zwiedziæ rodzinny
dom Karola Wojty³y oraz Bazylikê Papiesk¹. Mieliœmy
te¿ trochê czasu,
¿eby spróbowaæ
s³ynnych kremówek albo poszukaæ
pami¹tek. Nastêpnie wróciliœmy do
Klasztoru OO. Karmelitów na obiad.
Pozosta³o nam tylko zabraæ swoje

rzeczy z pokojów i udaæ siê na stacjê, by
wyruszyæ w drogê powrotn¹.
Kilkugodzinna podró¿ minê³a nam w
mi³ej, radosnej atmosferze. Warto
wspomnieæ, ¿e poci¹g papieski jest jednym z najnowoczeœniejszych w Polsce,
spe³niaj¹cym wszystkie europejskie normy. Mieliœmy jeden pó³godzinny postój
w Krakowie. Na Dworzec Centralny dojechaliœmy o 20.15, gdzie zakoñczy³a siê
nasza pielgrzymka ,,Kolejowym Szlakiem Jana Paw³a II”. Rozeszliœmy siê do
domów zmêczeni, ale zadowoleni z wyjazdu.

nia zdjêæ trzeba by³o bardzo uwa¿aæ
na to, …. ¿eby siê nie zgubiæ. Kiedy
byliœmy ju¿ w komplecie, po krótkim
odpoczynku, ruszyliœmy na zwiedzanie
miasta. Udaliœmy siê na wyspê de la
Cité, która stanowi najstarsz¹ czêœæ
Pary¿a. Najbardziej znane obiekty na
wyspie to Katedra Notre Dame, kaplica Sainte Chapelle, a tak¿e Conciergerie – najstarsze wiêzienie Pary¿a,
wspó³czeœnie jedno ze skrzyde³ Pa³acu Sprawiedliwoœci. Z wymienionych
budynków wewn¹trz mogliœmy podziwiaæ Katedrê Notre Dame, w której
znajduj¹ siê wspania³e rzeŸbienia i witra¿e z charakterystyczn¹ rozet¹. Spacerowaliœmy po placu de la Concorde,
gdzie kiedyœ sta³a gilotyna, na której
œciêto Ludwika XVI, Mariê Antoninê i
ok. 1300 innych osób. Obecnie znajduje siê tam egipski obelisk – Ig³a Kleopatry, licz¹cy ponad 3300 lat. Widzieliœmy te¿ budynek
Centre
Georges Pompidou, w którym
mieœci siê Muzeum Sztuki
Nowoczesnej.
Wszystkie instalacje zosta³y
wyprowadzone
na zewn¹trz i
pomalowane na
ró¿ne kolor y.
Byliœmy te¿ na
Placu Vendôme,
ekskluzywnej
czêœci Pary¿a,

gdzie mieszka³ i zmar³ Fryderyk Chopin. Mogliœmy te¿ odpocz¹æ w Ogrodach Tuilerie. Zmêczeni, ale bardzo zadowoleni pojechaliœmy do hotelu.
W takich chwilach jak ten wieczór docenia siê bardziej ni¿ zwykle prysznic
i ³ó¿ko.

Dorota Wilkin
uczennica klasy III Gimnazjum

29 kwietnia
Nastêpnego dnia po œniadaniu (oczywiœcie francuskim) udaliœmy siê pe³ni si³
do Wersalu – dawnej rezydencji królów.
Co prawda musieliœmy staæ w deszczu
w d³ugiej kolejce, ale warto by³o, bo Pa³ac Wersalski to jedna z najpiêkniejszych budowli klasycyzmu barokowego.
Ogromne wra¿enie robi¹ pe³ne przepychu królewskie komnaty, kaplica i oczywiœcie s³ynna Sala Lustrzana. Dope³nienie budowli stanowi¹ wspania³e ogrody z fantazyjnie przystrzy¿onymi
drzewkami, fontannami i rzeŸbami.
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Tego dnia widzieliœmy te¿ pa³ac, w którym mieszka³ Kardyna³ Richelieu. Nastêpnie udaliœmy siê do Muzeum Perfum Fragonard, z czego szczególnie
ucieszy³a siê damska czêœæ wycieczki.
Mogliœmy dowiedzieæ siê, w jaki sposób kiedyœ wytwarzano pachnid³a, zobaczyæ flakony, w których je przechowywano, a tak¿e dokonaæ zakupów rozmaitych myde³, kremów i rzecz jasna,
perfum. Wieczorem p³ynêliœmy po Sekwanie, sk¹d doskonale by³o widaæ np.
Wie¿ê Eiffla, Katedrê Notre Dame i Statuê Wolnoœci.

ulin Rouge z charakterystycznym czerwonym m³ynem. Wieczorem udaliœmy
siê do La Défence – nowoczesnej dzielnicy biurowej. Znajduj¹ siê tam te¿ centra handlowe czy ekskluzywne hotele.
Na zachodnim krañcu dzielnicy znajduje siê La Grande Arche (Wielki £uk) stoj¹cy na linii, bêd¹cej przed³u¿eniem
Paryskiej Osi Historycznej, która zaczyna siê Luwrem, a koñczy na £uku Triumfalnym. La Défence nieco przyt³acza
swoim ogromem i wszechobecnoœci¹
szk³a, ale niew¹tpliwie stanowi ciekaw¹
czêœæ Pary¿a.

Dzielnicê £aciñsk¹, bêd¹c¹ uniwersyteck¹ czêœci¹ Pary¿a. Znajdujê siê tu
m.in. Sorbona, Panteon oraz Koœció³ St.
Etienne du Mont. Wieczorem wyjechaliœmy do Polski. Jednak po jakimœ czasie zjechaliœmy z autostrady, gdy¿ przygotowano dla nas jeszcze jedn¹ atrakcjê – bajkowe miasteczko Arras ze
wspania³ym, piêknie oœwietlonym ratuszem.

30 kwietnia

1 maja

Nastêpnego dnia rano pojechaliœmy
na Pola Marsowe, sk¹d udaliœmy siê
w kierunku Wie¿y Eiffla. Chêtni wjechali na górê. Trzeba przyznaæ, ze widok
z najwy¿szego poziomu (czyli ponad 270
metrów) zapiera dech w piersiach. Potem udaliœmy siê do Bazyliki SacréC•ur, stanowi¹cej symbol odzyskania
si³ przez Francjê po wojnie z Prusami w
latach 1870-71. PóŸniej zwiedzaliœmy
wzgórze Montmartre, które uznawane
jest za dzielnicê artystów. Mogliœmy podziwiaæ urocze kafejki czy pe³ne kwiatów uliczki. Obserwowaliœmy rysowników oraz malarzy w trakcie pracy. Niektórzy pokusili siê nawet o pozowanie.
W drodze powrotnej widzieliœmy Mo-

Ostatniego dnia pobytu w stolicy
Francji widzieliœmy jedn¹ z najwiêkszych atrakcji miasta – £uk Triumfalny.
Znajduj¹ siê na nim 4 reliefy: Marsylianka, Triumf Napoleona, Obrona Francji
przed koalicj¹ 1814 i Pokój. S¹ tak¿e wyryte nazwiska oficerów napoleoñskich
oraz zwyciêskich bitew. Oczywiœcie nie
zabrak³o akcentu polskiego. Wœród napisów mo¿na odnaleŸæ Ch³opickiego,
D¹browskiego czy Poniatowskiego
oraz nazwy polskich miast (Gdañsk,
Ostro³êka, Pu³tusk, Heilsberg – Lidzbark Warmiñski). PóŸniej spacerowaliœmy Alej¹ Champs Elysees, przy której
znajduj¹ siê liczne teatry, kina i restauracje. Tego dnia odwiedziliœmy te¿

28 maja 2008 r., przedszkole w Lesznowoli wyjecha³o do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Dzieci z du¿ym zainteresowaniem ogl¹da³y eksponaty, wystawy, stare parowozy, lokomotywy. Do
niektórych wystawionych na zewn¹trz
obiektów muzealnych mo¿na by³o
wejœæ do œrodka i zrobiæ sobie zdjêcia.
Przewodnik zapozna³ dzieci z histori¹
kolejnictwa, wygl¹dem munduru dawnego dró¿nika oraz z semaforem maj¹cym ponad sto lat.
Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê makiety z kolejkami elektrycznymi.

Ciuchcie, parowozy i lokomotywy

2 maja
Nasza podró¿ dobieg³a koñca, wiêc
mo¿na pokusiæ siê o podsumowanie.
Mimo ¿e 4 dni na zwiedzenie Pary¿a to
zdecydowanie za krótko, myœlê, ¿e da³o
siê poczuæ atmosferê tego niezwyk³ego
miasta, ³¹cz¹cego w sobie tradycjê z nowoczesnoœci¹. Stolica Francji to bowiem
z jednej strony metropolia z rozbudowanym wêz³em komunikacyjnym,
z wszechobecnymi wypo¿yczalniami rowerów, z futurystyczn¹ dzielnic¹ La
Défence. Z drugiej zaœ, w takich miejscach jak Pa³ac Wersalski czy katedra
Notre Dame, czuje siê oddech historii.
Myœlê, ¿e mimo zmêczenia, bol¹cych
nóg, d³ugiej podró¿y autobusem i kiepskiej pogody (zimna, deszczu, a nawet
gradu!) BY£O WARTO!
Zofia Doktorska
Dyrektor ZS w £azach

Milena Wodziñska
nauczyciel
Gminne Przedszkole w Lesznowoli

Pami¹tkowe zdjêcie w Muzeum Kolejnictwa
w Warszawie
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Czas na podsumowanie projektu:

e-misja Dobrej Woli

 wykorzystanie Internetu w procesie aktywizacji
i integracji spo³ecznoci lokalnej Gminy Lesznowola
Zgodnie z przyjêt¹ „Strategi¹ Rozwo- dwugodzinnych zajêæ pt. „BEZ BARIER” – dzieci zdrowe i niepe³nosprawne prowaju Gminy Lesznowola do roku 2020 r.”, programu rozwijaj¹cego postawê toleran- dzone pod kierunkiem Magdaleny Klogdzie wymienia siê m.in. cel „rozwój i in- cji i wiedzê o niepe³nosprawnoœci. W spo- cek i Hanny Bielickiej.
tegracjê spo³eczeñstwa obywatelskiego”, Sto- tkaniach uczestniczy³o oko³o 500
Nasz teatr to doskona³y pomys³ na
warzyszenie Dobra Wola /OPP/ aplikuj¹c uczniów.
rozbudzanie przyjaznego nastawienia
o fundusze na realizacjê projektu
wzglêdem osób chorych – jest profilakpodjê³o dzia³ania integruj¹ce spotyk¹ uprzedzeñ. M³odzi ludzie kszta³c¹c
³ecznoœæ lokaln¹ Gminy Lesznowola.
siê i wyrabiaj¹c w sobie postawy obywaCelem projektu realizowanego od
telskie s¹ najlepszym kapita³em ka¿dej
wrzeœnia 2007 do marca 2008 roku
spo³ecznoœci.
by³o kszta³towanie postaw tolerancji oraz integracji spo³ecznej ró¿nych
grup i propagowanie równouprawnienia osób niepe³nosprawnych,
mniejszoœci narodowych, grup wykluczanych, np.: niepe³nosprawnych,
bezrobotnych, rencistów i emerytów
Pedagog Bo¿ena Ma³kowska w trakcie zajêæ
a tak¿e podopiecznych œwietlic œroz m³odzie¿¹ na temat tolerancji
dowiskowych i ich rodzin.
Spoœród starszej m³odzie¿y
Postawiliœmy sobie nastêpuj¹ce proszkolnej pozyskano wolontariuszy
blemy do rozwi¹zania:
• niwelowanie problemu wykluczania do obs³ugi imprezy integracyjno –
sportowej dla osób niepe³nospraw- Kierownik projektu Bo¿ena Ma³kowska
spo³ecznego,
i aktorzy Teatru Integracyjnego
nych – II Tataspartakiady.
• poprawa komunikacji spo³ecznej,
Efektem spotkañ z m³odzie¿¹
• stworzenie miejsca spotkañ dla m³odzie¿y, osób starszych, niepe³no- by³o tak¿e stworzenie „internetowej
sprawnych czy grup wykluczonych skrzynki kontaktowej”, za pomoc¹
oraz punktu skupiaj¹cego wolontariu- której wolontariusze mog¹ komunikowaæ siê ze stowarzyszeniem Doszy,
• aktywizacja spo³eczna i zawodowa bra Wola.
W ramach projektu, wœród m³oosób niepe³nosprawnych,
• rozwijanie u osób niepe³nospraw- dzie¿y gimnazjalnej, og³oszono
nych, osób starszych, pozosta³ych gminny konkurs informatyczny na
osób wykluczonych spo³ecznie umie- przygotowanie strony internetowej
jêtnoœci pos³ugiwania siê prostym poœwieconej dzia³alnoœci statutowej
sprzêtem umo¿liwiaj¹cym porozu- Stowarzyszenia Dobra Wola dzia³amiewanie siê: telefonem komórko- j¹cego na rzecz osób upoœledzonych Teatr Integracyjny – wystêp w Raszynie na koncercie
WOŒP
umys³owo lub fizycznie.
wym, komputerem,
Zosta³ on rozstrzygniêty w nastêpu• szerzenie wœród beneficjentów wieDziêki realizacji projektu, spo³eczdzy z zakresu mo¿liwoœci wspó³cze- j¹cy sposób: I miejsce zaj¹³ projekt Mo- noœæ lokalna zyska³a œwiadomoœæ tego,
snej technologii, a przede wszystkim niki Wolañskiej – uczennicy ZSP z No- ¿e s¹ miêdzy nami ludzie niepe³nosprawpos³ugiwania siê Internetem, wyko- wej Iwicznej, II miejsce – praca Miros³a- ni, którzy maj¹ ograniczony dostêp do
rzystania jego zasobów do nauki, pra- wa Lipnickiego z ZSP w £azach. Wyró¿- „œwiata ludzi zdrowych” i skazani s¹ na
nienie otrzyma³ Maciej Lotz – uczeñ ZSP pokonywanie barier – nie tylko architekcy, zabawy, komunikacji itd.
w £azach.
tonicznych, ale tak¿e tych, wynikaj¹cych
Wielkie brawa nale¿¹ siê finalistom za z uprzedzeñ.
W realizacjê przedsiêwziêcia „e-misja
Dobrej Woli” uda³o nam siê zaanga¿o- znakomity warsztat techniczny, zmys³
Dostrzegamy koniecznoœæ koordynaartystyczny i profesjonalne wyczucie te- cji dzia³añ organizacji pozarz¹dowych
waæ dzieci i m³odzie¿.
Obok spotkañ z kadr¹ pedagogiczn¹ matu. Dziêkujemy m³odzie¿y i jej opie- i wolontariuszy dzia³aj¹cych na rzecz
gminnych placówek oœwiatowych na te- kunom za zaanga¿owanie, gratulujemy osób potrzebuj¹cych wsparcia. Chcemy
mat za³o¿eñ programu, przeprowadzili- i ¿yczymy dalszych osi¹gniêæ.
stworzyæ system pomocy i miejsca spoSukcesem uwieñczono próbê powo- tkañ osób zaanga¿owanych w realizacjê
œmy cykl zajêæ dla uczniów wszystkich
gimnazjów. Opracowaliœmy scenariusz ³ania Teatru Integracyjnego; aktorami s¹ podobnych projektów.
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Na zdjêciu prezes Jacek Zalewski
oraz Chór Uniwersytetu III Wieku

Instytucje zaanga¿owane
w projekt „e-misja Dobrej Woli”:
• Urz¹d Gminy Lesznowola
• So³tysi i Rady So³eckie Gminy
Lesznowola
• Zespó³ Obs³ugi Placówek
Oœwiatowych
• gminne placówki oœwiatowe
• Media: Kurier Po³udniowy, Panorama Po³udnia, Biuletyn Informacyjny Gminy Lesznowola
• Mazowiecki Zwi¹zek Pracodawców w Gminie Lesznowola.

Partnerzy:

Dziêkujemy za wspó³pracê
Jacek Zalewski
prezes Stowarzyszenia Dobra Wola
Bo¿ena Ma³kowska
kierownik projektu „e-misja Dobrej Woli”

Centrum Kszta³cenia na odleg³oæ
w Gminie Lesznowola
siedziba: Œwietlica w Zgorzale ul. Postêpu 99 a tel./fax (0-22) 42 38 555

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:
–
–
–
–
–

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 zawodo-

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.
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.
Kurs obs³ugi komutera

wych, 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 bezrobotnych, poszukiwanych zawodach
(deficytowych, nadwy¿kowych, poszukiwanych bran¿ach czy specjalizacjach.
Centrum czynne jest 20 godzin w tygodniu – w dni powszednie w godzinach
popo³udniowych oraz w weekendy.
Osoby zainteresowane mog¹ kontaktowaæ siê z trenerem i opiekunem Centrum – Bo¿en¹ Ma³kowsk¹ – tel.
601 205 762, bmalkowska@wp.pl

Na stronie szkoleñ www.centra.elearning.pl/szkolenia umieszczone s¹
obecnie nastêpuj¹ce kursy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jêzyk polski
Matematyka
Historia
Chemia
Geografia
Biologia
Fizyka
Zarz¹dzanie kadrami (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
9. Ocena pracowników (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
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10. Planowanie potrzeb (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
11. System motywacyjny (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
12. Rekrutacja (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
13. Œcie¿ki kariery (cykl szkoleniowy
z zakresu ZZL)
14. Jêzyk angielski
15. Podstawy technik komputerowych
16. U¿ytkowanie komputerów
17. Przetwarzanie tekstów
18. Arkusze kalkulacyjne
19. Bazy danych
20. Grafika mened¿erska i prezentacyjna
21. Us³ugi w sieciach informatycznych
22. Opiekunka dzieciêca domowa
23. Promocja i wsparcie edukacji osób
niepe³nosprawnych

W dniach 21.05 – 26.05. 2008 roku
na zaproszenie klubu judo z Pouzauges
delegacja Uczniowskiego Klubu Sportowego „IWICZNA” przebywa³a we Francji.
Plan wizyty by³ bardzo napiêty ale
i atrakcyjny. M³odzi judocy, wspólnie ze
swoimi francuskimi rówieœnikami uczestniczyli w lekcji wychowania fizycznego,
mogli te¿ sprawdziæ swoje umiejêtnoœci
podczas dwóch wspólnych treningów.
Oprócz zajêæ sportowych organizatorzy
pobytu zadbali o inne atrakcje. Jeden
dzieñ wype³niony by³ atrakcjami wspania³ego parku rozrywki Puy Du Fou.
W trakcie pobytu zawodnicy uczestniczyli w zawodach w których zajêli nastêpuj¹ce miejsca:
– Wiktor Maracewicz IV miejsce
– Mateusz Koc
III miejsce
– Miko³aj Zwoliñski II miejsce
– Bartek Koc
II miejsce
– Adam Szel¹g
IV miejsce
– Kacper Hy¿y
I miejsce
– Kajetan Maracewicz I miejsce
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Do koñca czerwca zostan¹ uruchomione 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

Judocy
z Nowej
Iwicznej
we Francji
– Micha³ Œwidziñski
– Micha³ Szymañski

II miejsce
I miejsce

Wszystkim pobyt we Francji
bardzo siê podoba³. Jesteœmy
pod wra¿eniem goœcinnoœci
i serdecznoœci z jak¹ siê tam spotkaliœmy.
W lutym 2009 roku m³odzi
zawodnicy z Pouzauges bêd¹
przebywaæ z tygodniow¹ wizyt¹
w gminie Lesznowola.

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
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Mistrzowskie
zmagania
w Lesznowoli
13 maja 2008 na piêknym stadionie
w Lesznowoli odby³y siê Dru¿ynowe Mistrzostwa Powiatu szkó³ gimnazjalnych
w lekkiej atletyce. Zawody te by³y kolejnym etapem szkolnych rozgrywek. We
wszystkich konkurencjach zobaczyliœmy
na starcie zawodników, którzy w mistrzostwach gmin zajêli pierwsze miejsca. Uczniowie rywalizowali w konkurencjach biegowych(od 100 do 1500m), skoku w dal i wzwy¿, w pchniêciu kul¹ oraz
sztafetach: olimpijskiej (800m, 400m,
200m, 100m) i 4 x 100m. Poziom uczestników by³ bardzo zró¿nicowany. Tam ,
gdzie m³odzie¿ ma warunki do uprawiania lekkiej atletyki, mo¿na by³o spodziewaæ siê doœæ dobrych rezultatów. W klasyfikacji dru¿ynowej dziewcz¹t bezkon-

kurencyjne okaza³y siê gimnazjalistki
z ZSP w Lesznowoli (92punkty), drugie
miejsce zajê³y dziewczêta z Gimnazjum
nr 4 w Piasecznie (60punktów), wyprzedzaj¹c dru¿ynê ze Z³otok³osu (50 punktów). Równie¿ ch³opcy z gimnazjum
w Lesznowoli okazali siê najlepsi zdobywaj¹c 101 punktów przed zespo³em
z Tarczyna 84 punkty i Z³otok³osu 78
punktów. Dru¿ynie z Lesznowoli przypad³o szeœæ pierwszych miejsc indywidualnie i trzy dru¿ynowo (sztafety
4x100m), siedem miejsc drugich indywidualnie i jedno dru¿ynowo oraz cztery
miejsca trzecie.
Mistrzami powiatu zostali nastêpuj¹cy uczniowie Gimnazjum w Lesznowoli
1. Lepianka Sara – pchniêcie kul¹ –
7.22m
2. Woldan Kamila – 100m – 14,22s
3. Kaczmarczyk Ewa – skok w dal –
4,22m
4. Przybylak Wojciech – skok w dal –
5,72m

5. Pieni¹¿kiewicz Mateusz – 800m –
2:15,01s
6. Wanat Pawe³ – skok wzwy¿ – 155cm
7. Sztafeta 4 x 100m ch³opców z klas III:
[Szulecki Marcin, Paw³owski Micha³,
Przybylak Wojciech, D¹browski Rafa³]
– 49,46s
8. Sztafeta 4 x 100m ch³opców z klas II:
[B¹k Rafa³, Macierzyñski Jakub, Kampczyk Artur, Tarkowski Piotr] – 51,63s
9. Sztafeta 4x100m dziewcz¹t z klas II:
[Podsibirska Wioletta, Porêcka Aleksandra, Kaczmarczyk Ewa, Woldan Kamila] – 58,46s
W tym roku zabrak³o niestety w rozgrywkach m³odzie¿y z Mrokowa i £az.
Czy¿by królowa sportu nie cieszy³a siê
tam popularnoœci¹? Mamy nadziejê, ¿e
w przysz³orocznych zawodach wezm¹
udzia³ wszystkie placówki z terenu naszej gminy.
Pawe³ Janus
ZSP Lesznowola

Mistrzostwa Miêdzypowiatowe
w Lekkiej Atletyce
Lesznowola 20 maja 2008

Tyma razem na stadionie w Lesznowoli odby³y siê po raz pierwszy zawody na szczeblu miêdzypowiatowym bêd¹ce eliminacjami do fina³ów X Mazowieckich Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej,
które odbêd¹ siê 3 czerwca w Kozienicach. Zawody sta³y na doœæ dobrym
poziomie.
W poszczególnych konkurencjach
startowali bowiem mistrzowie powiatów reprezentuj¹cych rejon Legionowo (Piaseczno, Nowy Dwór, Otwock,
Legionowo, Wo³omin). I tym razem
m³odzie¿ z Lesznowoli nie zawiod³a.
A¿ czternastu uczniów (rekordowa
iloœæ) zakwalifikowa³o siê do igrzysk
wojewódzkich, gdzie bêd¹ rywalizowaæ z najlepszymi sportowcami Mazowsza.

Z³ote medale zdobyli:
1. Przybylak Wojciech – skok w dal –
6,01m (rekord powiatu)
2. Woldan Kamila – 100m – 14,02s
3. Wanat Pawe³ – skok wzwy¿ – 155cm
4. Sztafeta 4x100m ch³opców z klas III:
Szulecki Marcin, Paw³owski Micha³,
Przybylak Wojciech, D¹browski Rafa³
– 49,44s (rekord gminy)
5. Sztafeta 4x100m ch³opców z klas II:
B¹k Rafa³, Macierzyñski Jakub, Kampczyk Artur, Tarkowski Piotr – 51,12s

6. Sztafeta 4x100m dziewcz¹t z klas II:
Podsibirska Wioletta, Porêcka Aleksandra, Kaczmarczyk Ewa, Woldan
Kamila – 57,24s (rekord gminy)

Wojciech Przybylak – rekordzista gminy
w skoku w dal 6,01m

Pawe³ Wanat – reprezentant ZSP Lesznowola
w skoku wzwy¿

Sztafety 4x100m walcz¹ce o mistrzostwo
Miêdzypowiatu

Srebrne medale:
1. Podsibirska Wioletta – skok w dal –
4,33m
2. Lepianka Sara – pchniêcie kul¹ –
7,53m
Pawe³ Janus
ZSP Lesznowola
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Rekordowe
sztafety
na Mazowszu
Dru¿yna ZSP Lesznowola

Trzeciego czerwca ekipa gimnazjalistów z Lesznowoli wraz z opiekunami,
Paw³em Janusem i Andrzejem Radziewiczem, wyruszy³a do Kozienic , by wzi¹æ
udzia³ w fina³ach X Mazowieckich
Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w lekkiej
atletyce. Prawo startu w tych zawodach
mieli tylko medaliœci igrzysk miêdzypowiatowych. Na piêknym, pe³nowymiarowym stadionie (oœmiotorowa bie¿nia)
stawi³o siê ponad 900 uczestników –
najlepszych lekkoatletów na Mazowszu,
wœród których byli reprezentanci klubów
o tradycjach lekkoatletycznych, takich
jak Polonia Warszawa, OKS Otwock,
Orze³ Warszawa i Warszawianka. Marze-

niem by³o wiêc znalezienie siê
w fina³owej ósemce, to marzenie spe³ni³y dwie nasze sztafety
4x100 m ch³opców z klas III: Szulecki Marcin, Paw³owski Micha³,
Przybylak Wojciech, D¹browski
Rafa³, którzy po wspania³ej walce
(do IV miejsce zabrak³o 0,01s) zajêli V miejsce, ustanawiaj¹c rekord
powiatu z wynikiem 47,68s. Dzielnie walczyli równie¿ gimnazjaliœci
z klas I-II – B¹k Rafa³, Macierzyñski
Jakub, Kampczyk Artur, Tarkowski
Piotr, który poprawili swój rekord
ustanowiony w mistrzostwach powiatu a¿ o ponad 2s. Ich wynik
48,85 to nowy rekord powiatu.
Dzielnie walczy³ te¿ w skoku wzwy¿
Pawe³ Wanat z klasy IIa, który wynikiem 160cm ustanowi³ rekord
¿yciowy zajmuj¹c VIII miejsce. Jedyna nasza sztafeta 4x100m dziewcz¹t poprawi³a równie¿ rekord
¿yciowy bêd¹cy te¿ rekordem powiatu – 57,06s (XII miejsce na Mazowszu).
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. Sportu

Po raz pi¹ty w dziesiêcioletniej historii klubu w sezonie 2007-2008 dziewczêta LUKS Set Lesznowola przyst¹pi³y do
rozgrywek Mazowieckiej Ligi M³odziczek.
Znalaz³y siê wœród 22 dru¿yn walcz¹cych
o mistrzostwo Mazowsza. Zespo³y zosta³y podzielone na cztery grupy. Kub z Lesznowoli znalaz³ siê w grupie B z MOS’em
Wola, Olimpi¹ Wêgów, Aten¹ Warszawa,
MOSiR’em Mszczonów i Piaskami Legionowo. W pierwszej rundzie dziewczêta
rozegra³y 10 spotkañ z czego wygra³y a¿
9 meczy, zajmuj¹c drugie miejsce w gru-

Zawodniczki LUKS Set w akcji
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Pierwsza zmiana 4x100m ch³opcy I-II klasa
Piotr B¹k, Jakub Macierzyñski – 2 tor

Kamila Woldan – 5 tor podczas biegu
na dystansie 100m

Pawe³ Wanat wysokoœæ 155cm w pierwszej próbie

Siatkarskie Mazowsze na 7
pie. Spora niespodziankê zawodniczki Paulina Pilarska, Sylwia Jakubczak. Czersprawi³y w swoim trzecim spotkaniu. Z wiec jest miesi¹cem, w którym siatkarki
faworyzowanym MOS’em Wola – jednym trenuj¹ troszeczkê l¿ej, natomiast ju¿ od
z g³ównych kandydatów do strefy meda- 2 lipca rozpoczynamy przygotowania do
lowej na Mazowszu, wygra³y 2:0 kolejnego sezonu na obozie sportowym
(25:16,25:23). Drugie miejsce w I rundzie w D³ugopolu Zdróju. Dziêkuj¹c za trud
da³o „Setowi” awans do ósemki najlep- i ciê¿k¹ pracê w tym sezonie czekamy
szych dru¿yn w województwie. Pomimo na kolejne sukcesy.
zaciêtej walki, mo¿e trochê braku szczêPawe³ Janus
œcia w fazie fina³owej mistrzostw MazowTrener
sza zawodniczki LUKS SET Lesznowola zakoñczy³y ligê na dobrym 7
miejscu. Wysoka pozycja dobrze rokuje na kolejny sezon.
W sk³ad dru¿yny wchodz¹: Agata Krupa – kapitan, Magdalena
Perzyna, Sylwia Borowska, Ewa
Kaczmarczyk, Wioletta Podsibirska, Eliza Winterot, Zuzanna D¹browska, Kamila Woldan, Nina Pyæ, Dru¿yna ze swoim trenerem
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Majówka
z Lolkiem
„Lolek” – to m³odzieñczy pseudonim
patrona szko³y w £azach – Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, a jednoczeœnie nazwa
klubu sportowego, który powsta³ na
Jego czeœæ z inicjatywy rodziców.
W dniu 31 V na dziedziñcu przed szko³¹
w £azach spotkali siê wszyscy, którzy
tworz¹ jej spo³ecznoœæ – uczniowie,
rodzice, nauczyciele i inni pracownicy
szko³y. Przyci¹gnê³a ich nie tylko piêkna pogoda – ostatni dzieñ maja by³ ciep³y i s³oneczny – ale i chêæ radosnego
spêdzenia czasu w gronie osób ¿yczliwych i otwartych – jak uj¹³ to w swojej
powitalnej mowie uczeñ klasy III gimnazjum. Pani dyrektor szko³y Zofia Doktorska odda³a tego dnia ster w rêce najstarszych gimnazjalistów. „Czujemy siê
gospodarzami w naszej szkole nie tylko od œwiêta. Bardzo lubimy tu przebywaæ, mamy tu doskona³e warunki do
nauki i rozwijania osobowoœci” – wspomnia³ na rozpoczêcie majówki przedstawiciel najstarszych gimnazjalistów.
Przekaza³ te¿ gratulacje dyrekcji, na-

Dnia 1 czerwca br. odby³ siê VI Turniej Pi³ki Siatkowej Amatorów w hali
sportowej w £azach. Celem organizacji turnieju by³a popularyzacja pi³ki
siatkowej oraz integracja œrodowiska
sportu powszechnego. Do turnieju
zg³osi³o siê szeœæ zespo³ów, które w
drodze losowania podzielono na dwie
grupy. W grupie A rywalizowa³y dru¿yny: Nadstal Góra Kalwaria, „Belfry
z £az” i Lesznowola. W grupie B znalaz³y siê zespo³y: Rembertów, Wilanów
oraz Bobry-AON.

uczycielom za wyj¹tkow¹ dba³oœæ o szko³ê –
ju¿ rok temu uzyska³a
ona certyfikat jakoœci
ISO, a w bie¿¹cym roku
szkolnym potwierdzi³a
wysok¹ jakoœæ pracy
podczas audytu nadzoruj¹cego w dniu 14
maja. Doda³ te¿ ¿artobliwie, ¿e uczniowie zas³u¿yli na zabawê – i swoimi dobrymi wynikami w
nauce, i zaanga¿owaniem w rozwój osobowoœci, i postawami na co dzieñ. Wspomnia³, ¿e lubi¹ swoj¹ szko³ê za przyjazny klimat, wspólne wycieczki do miast
Europy – Rzymu, Wiednia i Pary¿a, a –
ostatnio – wyjazd do Krakowa, £agiewnik i Wadowic – podczas którego opiekowali siê w ramach wolontariatu m³odzie¿¹ niepe³nosprawn¹.
W dalszej kolejnoœci gimnazjaliœci
z³o¿yli ¿yczenia Mamom z okazji ich
œwiêta i wyst¹pili z krótkim, spontanicznie przygotowanym programem, a rodzice najm³odszych uczniów przedstawili dla wszystkich – dzieci i doros³ych
– spektakl pt. „Czerwony Kapturek”.
Jedn¹ z atrakcji „Majówki” by³ wystêp chóru gimnazjalistów ze spektaklem
muzycznym pt. „Warszawski cwaniak”. Brawurowo wykonane piosenki „z charakterkiem”
wzbudzi³y aplauz m³odzie¿y i doros³ych.
W g³ównym holu
szko³y zgromadzili siê
wielbiciele przyrody
i przygody. O zgromadzonych tam zbiorach
owadów i ¿uków z w³a-

snej kolekcji opowiedzia³ niezwyk³y
hobbysta, uczeñ klasy VI b – Jaœ Kowalski. Prezentuj¹c wystawê, podzieli³ siê
sw¹ ogromn¹ wiedz¹ i pasj¹ z licznie
przyby³ymi na wyk³ad s³uchaczami.
Osoby aktywne i m³ode duchem oraz
cia³em wziê³y udzia³ w licznych konkurencjach sportowych. Atrakcyjne nagrody ufundowa³a Rada Rodziców. Ka¿dy
z uczestników móg³ te¿ wzi¹æ udzia³
w loterii, z której dochód zosta³ przeznaczony na dzia³alnoœæ szkolnej dru¿yny zuchowej. W przerwach mo¿na
by³o przek¹siæ coœ przygotowanego na
grillu, napiæ siê kawy i herbaty.
Z drugiej strony szko³y trwa³ egzamin
na kartê rowerow¹ i motorowerow¹, nad
jego przebiegiem czuwa³ pedagog szkolny wraz z nauczycielami i rodzicami.
Wielu zdaj¹cych zyska³o uprawnienia do
bezpiecznego poruszania siê po drogach
i œcie¿kach rowerowych.
Wspólna sobotnia impreza z udzia³em dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców jest mi³ym akcentem podkreœlaj¹cym wspania³¹ wspó³pracê osób tworz¹cych szko³ê w £azach.
Anna £upiñska

VI Turniej Pi³ki Siatkowej w £azach
W grupach dru¿yny gra³y systemem
„ka¿dy z ka¿dym”. Po dwie najlepsze
dru¿yny z ka¿dej grupy rozgrywa³y spotkania pó³fina³owe a nastêpnie walczy³y o miejsca od 1 do 4. Dru¿yny zajmuj¹ce 3 miejsca w grupach rozgrywa³y
mecz pocieszenia. W grupie A wszystkie mecze stosunkiem 2:0 wygra³a dru¿yna Nadstal Góra Kalwaria. Drugie
miejsce z jedn¹ pora¿k¹ (0:2 z Nadsta-

lem) zajê³a dru¿yna Lesznowoli, która
pokona³a bardzo sympatyczn¹ dru¿ynê
Belfrów z £az 2:0. W grupie B bezkonkurencyjnymi okazali siê zawodnicy
z Wilanowa gromi¹c wszystkie zespo³y
2:0. Do pó³fina³ów zakwalifikowa³y siê
równie¿ Bobry – AON pokonuj¹c Rembertów 2:0. Najbardziej zaciêtym spotkaniem turnieju by³a potyczka pó³fina³owa Wilanowa z Lesznowol¹, gdzie
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pierwszy set pad³ ³upem gospodarzy
25:22. W drugim secie minimalnie lepszy okaza³ siê zespó³ z Wilanowa (25:23)
i o losach spotkania zadecydowa³ tiebreak, w którym wy¿szoœæ pokazali zawodnicy z Wilanowa (15:9). W drugim

pó³finale zespó³ Nadstal nie sprosta³ coraz lepiej graj¹cej dru¿ynie BobrówAON przegrywaj¹c 0:2. W meczu pocieszenia pomiêdzy Rembertowem a Belframi z £az gór¹ byli przyjezdni (2:0).
W meczu o trzecie miejsce w turnieju

Klasyfikacja koñcowa:
1.
2.
3.
4.

Miejsce Bobry-AON
Miejsce Wilanów
Miejsce Lesznowola
Miejsce Nadstal Góra
Kalwaria

Miejsca 5-6:
Rembertów,
„Belfry z £az”.

rywalizowa³y zespo³y: Nadstal Góra Kalwaria i Lesznowola. Gospodarze wziêli
rewan¿ za pora¿kê w grupie i pokonali
Nadstal 2:0 staj¹c siê zdobywc¹ br¹zowego pucharu. W finale turnieju bardziej doœwiadczeni zawodnicy BobrówAON dali lekcjê m³okosom z Wilanowa
pokonuj¹c ich 2:0. W trakcie turnieju
wy³oniono równie¿ najlepszego atakuj¹cego, najlepszego rozgrywaj¹cego
i MVP turnieju. Puchar najlepiej rozgrywaj¹cego otrzyma³ Krystian Mucha
z Wilanowa, zaœ najlepszym atakuj¹cym
turnieju zosta³ Adam Pêpiak (Wilanów).
Tytu³ MVP turnieju przypad³ Markowi
Pawlikowi (Bobry-AON).
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. sportu i rekreacji

VI Miêdzyprzedszkolna
Spartakiada
Jastrzêbiec 2008
W dniu 06.06.08r Przedszkole w Jastrzêbcu i Zespó³ Placówek Oœwiatowych byli organizatorami VI Miêdzyprzedszkolnej Spartakiady Sportowej
w Przedszkolu w Jastrzêbcu. W imprezie uczestniczy³y cztery publiczne
przedszkola z terenu Gminy Lesznowola. Wœród zaproszonych goœci byli obecni : Dyrektor ZOPO Jacek Bulak, Pani Dr
El¿bieta Rosiek, Pan Jerzy Wiœniewski
oraz przedstawicieli jednostki OSP Mroków. Oficjalnego otwarcia Spartakiady
dokona³ Pan Jacek Bulak.
Dzieci bra³y udzia³ w piêciu konkurencjach m.in.: slalom miêdzy pacho³kami, podaj balon, a dla doros³ych
uczestników przewidziano
dmuchanie balonów na czas.
Nad prawid³owym przebiegiem konkurencji czuwa³ Pan
Rafa³ Skorek – G³ówny Specjalista ds. Sportu.
Wszystkim uczestnikom
Spartakiady rozdano kolorowe dyplomy, zaœ na rêce Dyrektorów placówek zosta³y
wrêczone pami¹tkowe puchary. Radoœæ najm³odszych by³a
ogromna, tym bardziej, ¿e zawodnicy przygotowywali siê
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do sportowych zmagañ od kilku tygodni. Jak wiadomo ruch na œwie¿ym powietrzu wi¹¿e siê z wiêkszym apetytem, tote¿ zaserwowane przez organizatorów smako³yki zniknê³y bardzo
szybko.
Pani Joanna Kucewicz – dyr. Przedszkola w Jastrzêbcu podziêkowa³a
Sponsorom za pomoc w organizacji
Spartakiady: Panu Jaros³awowi Perzynie,

Panu Marcinowi Marshall, Pani El¿biecie Rosiek, Panu Ahmedowi Al. Saaiydeh
oraz Zespo³owi Obs³ugi Placówek
Oœwiatowych i Wojtkowi Kucewiczowi,
który bawi³ dzieci ju¿ tradycyjnie po raz
szósty.
Z Jastrzêbca zarówno dzieci jak
i opiekunowie i zaproszeni goœcie wyje¿d¿ali zadowoleni i uœmiechniêci obiecuj¹c wróciæ za rok.
Joanna Kucewicz
Dyrektor
Gminnego
Przedszkola
w Jastrzêbcu
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Ciep³e i s³oneczne dni to czas, kiedy
najczêœciej i najchêtniej obcujemy z przyrod¹ – wyje¿d¿amy na urlopy, obozy,
dzia³ki poza miastem, spêdzamy czas
w ogrodzie. Na tê porê roku przypada
równie¿ czas najwiêkszej aktywnoœci
kleszczy. I dlatego jednym z wa¿nych tematów, o których warto przypomnieæ sobie na pocz¹tku lata jest problem tych nieprzyjaznych dla cz³owieka pajêczaków.
Kleszcze mog¹ przenosiæ groŸne dla cz³owieka drobnoustroje i powodowaæ choroby: boreliozê i kleszczowe zapalenie
mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych.

Dlatego ¿aden wypoczynek na ³onie
natury nie powinien uœpiæ naszej czujnoœci. Nale¿y zawsze pamiêtaæ o koniecznoœci zabezpieczenia siê przed kontaktem z kleszczami.
Do zaka¿enia cz³owieka dochodzi
w trakcie ssania krwi przez kleszcza,
w sytuacji, gdy paso¿yt zaka¿ony jest
drobnoustrojami wywo³uj¹cymi choroby.
Obie choroby stwarzaj¹ niebezpieczne
dla zdrowia powik³ania.
Typowymi miejscami uk³ucia cz³owieka przez kleszcze s¹ okolice g³owy, uszu, zgiêcia stawów, rêce, stopy.
Ze wzglêdu na substancje znieczulaj¹ce zawarte w œlinie paso¿yta, w wielu
przypadkach uk³ucie pozostaje niezauwa¿one. Dlatego tak wa¿ne s¹ dzia³ania profilaktyczne. Przestrzeganie kilku prostych zasad znacznie ograniczy
ryzyko uk³ucia i w konsekwencji jego
przykre nastêpstwa. Warto zatem pamiêtaæ o:

– odpowiednim ubraniu, które powinno chroniæ ca³e cia³o (spodnie i bluzka z d³ugim rêkawem, skarpety, a tak¿e nakrycie g³owy);
– starannym obejrzeniu ca³ego cia³a po
powrocie z wycieczki czy spaceru,
zw³aszcza okolic w miejscach, gdzie
skóra jest delikatna (np. pod kolanami, w pachwinach, na brzuchu);
– stosowaniu œrodków odstraszaj¹cych
(tzw. repelentów, np. AUTAN, OFF),
których substancje aktywne powoduj¹, ¿e cz³owiek jest niewyczuwalny dla kleszczy.
W przypadku zauwa¿enia kleszcza
w ciele cz³owieka nale¿y natychmiast delikatnie go usun¹æ. Jeœli reakcja nast¹pi
w ci¹gu 24 godzin, ryzyko zaka¿enia chorobami przenoszonymi przez te paso¿yty jest minimalne. Bardzo wa¿ny jest sposób wyjêcia kleszcza. Aby wyj¹æ kleszcza
nale¿y uchwyciæ go delikatnie pêset¹ przy
samej skórze i wyci¹gn¹æ zdecydowanym
ruchem obrotowym. Po wyjêciu kleszcza
miejsce uk³ucia nale¿y starannie zdezynfekowaæ. Nie wolno smarowaæ kleszcza
t³uszczem, poniewa¿ wówczas dusi siê on
i zwiêksza wydzielanie œliny, w której
mog¹ wystêpowaæ zarazki.
Aby zapobiegaæ groŸnym chorobom
przenoszonym przez kleszcze mo¿na
poddaæ siê szczepieniu. Szczepionka
przeciwko kleszczowemu zapaleniu
mózgu jest zalecana przez Ministerstwo
Zdrowia. Aby zapewniæ skuteczn¹ ochronê przed zachorowaniem nale¿y wykonaæ trzy szczepienia a nastêpnie stosowaæ dawkê przypominaj¹c¹ co trzy lata.
Szczepionki przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu s¹ dostêpne
w Oœrodkach Zdrowia w Mrokowie
i Magdalence. Aby siê zaszczepiæ nale¿y
umówiæ siê na wizytê lekarsk¹ i zg³osiæ
chêæ szczepienia w rejestracji.
Drugi wa¿ny problem, o którym warto przypomnieæ na progu lata to s³oñce
i jego zarówno dobroczynne jak i szkodliwe dzia³anie na nasze organizmy.
Relaks na s³oñcu ³aduje nasze „akumulatory”, poprawia wygl¹d i samopoczucie.
A jednak dermatolodzy ostrzegaj¹: opalanie jest szkodliwe! Opalenizna uwa¿ana
jest powszechnie za przejaw zdrowia, natomiast w rzeczywistoœci ciemnienie skóry to reakcja obronna organizmu na nadmiar s³onecznego promieniowania ultrafioletowego. Aby uchroniæ siê przed oparzeniami s³onecznymi i ich konsekwencjami, nale¿y rozwa¿nie korzystaæ z k¹pieli
s³onecznych. W ci¹gu pierwszych dni
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opalania nie nale¿y opalaæ siê d³u¿ej ni¿
10-15 minut. W nastêpnych dniach mo¿na stopniowo zwiêkszaæ czas przebywania na s³oñcu. Nale¿y unikaæ przebywania w pe³nym s³oñcu, zw³aszcza w godzinach od 11 do 15 oraz zabezpieczyæ skórê odpowiednim ubraniem, kremem z filtrem UV, nakryciem g³owy oraz okularami ze szk³ami z filtrem.
Brak umiaru w korzystaniu ze s³oñca
mo¿e prowadziæ do oparzeñ s³onecznych a nawet do udaru s³onecznego. Ryzyko udaru cieplnego zwiêksza odwodnienie i nieos³anianie g³owy i karku przed
promieniami s³onecznymi. Na udar cieplny bardziej nara¿one s¹ niemowlêta
i osoby w podesz³ym wieku.
Konsekwencj¹ oparzeñ s³onecznych
i nadmiernego opalania siê jest wystêpowanie na skórze zmian barwnikowych
typu piegi, punktowe przebarwienia
i odbarwienia. Wieloletnia ekspozycja na
promieniowanie s³oneczne prowadzi do
znacznie szybszego starzenia siê skóry
(skóra staje siê sucha i pomarszczona).
Promieniowanie UV odgrywa istotn¹ rolê
w powstawaniu nowotworów z³oœliwych
skóry, zw³aszcza czerniaka z³oœliwego.
Liczne znamiona barwnikowe i czêste

W tym roku obchodziliœmy 66 rocznicê pomordowania, przez niemieckich
okupantów, w lasach Magdalenki, 223
wiêŸniów Pawiaka i wiêŸniarek Ravensbrück.
28 maja 2008 r. o godzinie 1500,
w Magdalence, na Miejscu Straceñ
przy ul. Jarzêbinowej odby³a siê
uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca to bolesne wydarzenie naszej historii.
Oddaliœmy ho³d pamiêci ofiarom
okrutnej zbrodni, modliliœmy siê za
nich i ich bliskich.
Uroczystoœæ uœwietni³a swoim
udzia³em:
• Kompania honorowa 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Koœciuszki z dowódc¹ porucznikiem Maciejem Szwajem
• Piaseczyñska Orkiestra Dêta z kapelmistrzem Janem Kostk¹
Po wprowadzeniu kompanii honorowej i odœpiewaniu hymnu pañstwowego
odczytany zosta³ przez kapitana Piotra
Walatka – Apel Pamiêci.
Szczególnie wstrz¹saj¹cy by³ odg³os
salwy honorowej, przypominaj¹cej zebranym, w bardzo wyrazisty sposób wydarzenia sprzed ponad pó³ wieku.
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oparzenia s³oneczne w dzieciñstwie
i m³odoœci s¹ czynnikami ryzyka rozwoju czerniaka. Czêste korzystanie z solariów tak¿e zwiêksza ryzyko rozwoju
tego nowotworu.
Ciep³o i s³oneczna pogoda s¹ najlepsz¹
zachêt¹ do zwiêkszenia aktywnoœci fizycznej. Aktywnoœæ fizyczna jest jednym
z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, takim jak
choroba wieñcowa, nadciœnienie, cukrzyca, oty³oœæ, choroby narz¹du ruchu (bóle
krêgos³upa, dolegliwoœci stawowe), osteoporoza. Czêsto zapominamy, ¿e ruch jest
najtañszym i najlepszym lekarstwem na
wiele naszych bol¹czek. Dawkowany stosownie do wieku ruch powoduje obni¿enie ciœnienia têtniczego, zmniejsza ryzyko wyst¹pienia chorób sercowo-naczyniowych, poprawia uwapnienie koœci (chroni przed osteoporoz¹), zmniejsza dolegliwoœci bólowe krêgos³upa, pomaga w redukcji masy cia³a, wp³ywa na wzrost tzw.
„dobrego cholesterolu”, obni¿a ryzyko
cukrzycy. Poprawia równie¿ samopoczucie i w du¿ym stopniu wp³ywa na dobry
sen. Ruch wa¿ny jest zarówno dla osób
doros³ych jak i dla dzieci.

Magdaleñski
Ma³y Katyn

Kolejnym, wa¿nym punktem programu
Uroczystoœci by³o z³o¿enie wieñców
przez delegacje: Rodzin Pomordowanych,
Samorz¹du Gminy Lesznowola, So³ectwa
Magdalenka, lesznowolskich szkó³ z £az,
Mrokowa, Lesznowoli i Nowej Iwicznej,
Jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
z Zamienia, Nowej Woli i Mrokowa, oraz
przez indywidualnych goœci.
Po wyprowadzeniu asysty wojskowej
rozpoczê³a siê uroczysta, polowa msza

Poziom aktywnoœci dzieci i m³odzie¿y zale¿y od wzorców zaczerpniêtych
z domu. Rodzice mog¹ daæ dobry przyk³ad, organizuj¹c rodzinne przedsiêwziêcia sportowe oraz towarzysz¹c
dzieciom w zajêciach fizycznych. Mo¿e
to byæ wspólna jazda na rowerze, wyjazd na basen, gra zespo³owa, taniec,
spacer czy wycieczka. Organizuj¹c
atrakcyjne formy aktywnego spêdzania
czasu ³atwiej ograniczyæ pociechom
szkodliwe, wielogodzinne przesiadywanie przed telewizorem czy ekranem
komputera. Rodzinne sposoby na aktywne spêdzanie czasu to równie¿ bezcenny sposób na utrzymanie dobrych
kontaktów z najbli¿szymi.
Mam nadziejê, ¿e przywitacie Pañstwo nadchodz¹ce lato w pe³ni zdrowia,
korzystaj¹c aktywnie z uroków s³oñca
i piêknej pogody.
El¿bieta Rosiek
Kierownik NZOZ SALUS
`
Zród³a:
• www.zdrowie.flink.pl
• www.biomedical.pl
• www.przychodnia.pl

œwiêta z udzia³em Piaseczyñskiej Orkiestry Dêtej i organisty Wies³awa Wilkowskiego, celebrowana przez ksiêdza proboszcza Miros³awa Cholewê.
Po Mszy œwiêtej, g³os zabra³a
Pani Wójt Maria Jolanta BatyckaW¹sik przybli¿aj¹c w swoim wyst¹pieniu klimat i okolicznoœci wydarzeñ sprzed 66 lat, dziêkuj¹c za
obecnoœæ, rodzinom pomordowanych i wszystkim bior¹cym udzia³
w obchodach kolejnej rocznicy
tego smutnego wydarzenia.
Szczególne podziêkowania skierowa³a do m³odzie¿y i nauczycieli za
opiekê nad Miejscami Pamiêci.
Z inicjatywy so³tys so³ectwa
Magdalenka Danuty £ukasik jak co
roku, dla przyby³ych, czasem z bardzo
daleka krewnych pomordowanych, zorganizowany zosta³ skromny poczêstunek
umo¿liwiaj¹cy pozostanie kilka chwil
d³u¿ej w klimacie wspomnieñ i refleksji.
Nad organizacj¹ i przebiegiem ca³ej
uroczystoœci czuwa³ Gminny Oœrodek
Kultury w Lesznowoli.
Aleksandra Liwiñska
Dyrektor GOK
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W tym roku festyn Gmina Lesznowola Dzieciom zosta³ zorganizowany na nowym terenie rekreacyjno-sportowym
w Starej Iwicznej. By³o bardzo gor¹co.
Dzieci bawi³y siê doskonale. Organizatorzy, Samorz¹d Gminy Lesznowola oraz
Gminny Oœrodek Kultury w Lesznowoli,
przygotowali du¿o atrakcji: dmuchany
prom kosmiczny, zamek, namiot opowiadaczy bajek, wioskê rycersk¹, œciankê
wspinaczkow¹, a na scenie wystêpy:
„BliŸniaczki z jednej paczki”, teatrzyk rodziców „Gagatki Beatki Ojcowie i Matki”, pokaz tañca zespo³u „£adne kwiatki” oraz Di Somma Dance Studio, wystêpy dzieci nagrodzonych w Gminnym
Konkursie Piosenki Dzieciêcej, oraz podopiecznych stowarzyszenia „Dobra
Wola”. Centrum Medyczne Pu³awska
przygotowa³o pokaz pierwszej pomocy.
Bractwo Motocyklowe „Sokó³” zaprezentowa³o wspania³e motocykle. Mo¿na
by³o wyruszyæ na krótk¹ przeja¿d¿kê w
zamian za drobny datek dla „Dobrej
Woli”. Restauracja „Ceregiela” zadba³a

o obs³ugê gastronomiczn¹ Festynu. By³
to ju¿ dziesi¹ty, jubileuszowy festyn. Zakoñczy³ siê dŸwiêkiem syren Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej z Zamienia i laniem wody
na rozpalon¹ ziemiê. To tak¿e bardzo
spodoba³o siê dzieciom. By³y mokre ale
szczêœliwe. Ka¿de dziecko otrzyma³o,
dziêki uprzejmoœci sponsorów, drobny
upominek. W loterii mo¿na by³o wygraæ
nawet aparaty cyfrowe. Serdecznie dziêkujemy sponsorom X Festynu Gmina
Lesznowola Dzieciom: Bankowi Spó³dzielczemu w Lesznowoli, Firmie Jar-Per,
Romanowi Zwierzchowskiemu (Firma
Remontowo-Budowlana), Mazowieckiemu Zwi¹zkowi Pracodawców w Gminie
Lesznowola, Centrum Medycznemu Pu³awska oraz Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych za ufundowanie nagród. Dziêkujemy tak¿e
wszystkim firmom, które zapewni³y dzieciom mi³¹ i bezpieczn¹ zabawê oraz
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Zamienia.

X Festyn
Gmina Lesznowola
Dzieciom

Aleksandra G¹sowska

Wielka Majówka
17 maja w Nowej Iwicznej przy Zespole Szkó³ Publicznych odby³a siê Wielka Majówka. Organizatorami byli: So³tys i Rada So³ecka So³ectwa Nowa
Iwiczna, Zespó³ Szkó³ w Nowej Iwicznej, Gminny Oœrodek Kultury.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê
„Konkurs wiedzy o Gminie”, w którym
zaciêta i równa rywalizacja nie pozwoli³a wy³oniæ jednego zwyciêzcy! Wiedza
o Gminie Lesznowola prezentowana
by³a na tak wysokim poziomie, ¿e Wójt
Gminy Lesznowola – Pani Maria Jolanta
Batycka-W¹sik przyzna³a nie jedn¹, ale
dwie g³ówne nagrody – laptopy. Otrzymali je: Rodzina Pañstwa So³datowskich
oraz Joanna Brociek – uczennica V B
klasy.
Pokazy taneczne, wystêpy szkolnych
kabaretów, liczne konkursy z nagrodami, zawody pi³karskie oraz inne atrakcje
przyci¹gnê³y do Nowej Iwicznej wiele
osób z ca³ej gminy. W œwietnej zabawie
przeci¹gania liny bra³a udzia³ reprezentacja gospodarzy kontra reszta œwiata.
Na zakoñczenie imprezy wyst¹pi³ Teatr
Tancerzy Ognia oraz wystêp zespo³u muzycznego.
pr
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Bawimy
Naszych
Seniorów
W dniu 26 kwietnia
w hali sportowej ZS
w £azach odby³ siê kolejny koncert z okazji
Gminnego Dnia Seniora organizowany przez
Gminny Oœrodek Kultury w Lesznowoli.
Coroczne koncerty dla Seniorów, to
uk³on Samorz¹du Gminy Lesznowola
w kierunku najdojrzalszych mieszkañców gminy, w podziêkowaniu za ich doœwiadczenie, statecznoœæ i m¹droœæ.
W podziêkowaniu za to, ¿e s¹ wœród nas
i chêtnie uczestnicz¹ w ró¿nych inicjatywach nadaj¹c im wyj¹tkowej wartoœci,
¿e potrafi¹ czerpaæ radoœæ z ró¿nych
przejawów ¿ycia spo³ecznego.
Seniorów powita³a ciep³o i serdecznie pani wójt Maria Jolanta Batycka-W¹sik, sk³adaj¹c pogodne ¿yczenia. Do
¿yczeñ przy³¹czyli siê równie¿ Pañstwo
Radni z Wiceprzewodnicz¹cym Rady
Gminy Marianem Dusz¹.
Szczególn¹ gwiazd¹ wieczoru by³a
diva polskiej i europejskiej piosenki IRENA JAROCKA, która przywo³a³a dawne
wspomnienia, œpiewaj¹c swoje najwiêk-

Seniorzy rozjechali siê szczêœliwie do
domów.
Sprawny transport naszej Szacownej
Publicznoœci by³ mo¿liwy, dziêki istotnemu zaanga¿owaniu Pañstwa So³tysów,
którym serdecznie dziêkujê za pomoc
przy organizacji koncertu.
Dziêkujê równie¿ panu dyrektorowi
Jackowi Bulakowi gospodarzowi hali
sportowej, w której odbywa³ siê koncert,
za przychylnoœci i wsparcie w sprawach
organizacyjnych.
sze przeboje („Kawiarenki”, „Nie wróc¹
te lata”, „Motylem jestem” i inne), ale
równie¿ zaproponowa³a nowe utwory,
które tak¿e zosta³y przyjête z wielkim
aplauzem i wywo³a³y wiele pozytywnej
energii. Pani Irena po kilkakrotnym bisie
by³a ¿egnana owacj¹ na stoj¹co.
Kolejnymi artystami goszcz¹cymi na
naszej scenie byli panowie z kabaretu
WIDELEC, którzy niespe³na tydzieñ
wczeœniej „wywalczyli” I nagrodê w presti¿owym Krakowskim Przegl¹dzie Kabaretów „Paka”, g³ównie za spraw¹ oryginalnych, ciekawych tekstów. Panowie
z Bia³egostoku (rodzime miasto kabaretu), zostali wys³uchani z du¿ym zainteresowaniem i w dobrych humorach.

Aleksandra Liwiñska
Dyrektor GOK

Dziêki piêknej pogodzie i korzystnym
emocjom dostarczonym podczas koncertu, w niezmiennie dobrych humorach,

Muzeum Sztuki Ludowej w Otrêbusach
Gminny Oœrodek Kultury w Lesznowoli
ma zaszczyt zaprosiæ
na otwarcie wystawy
prac plastycznych
studentów
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznowoli
9 czerwca 2008 roku
godzina 18.00
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrêbusach
ul. Nataliñska 15
Informacje: tel. 022 757 92 09, 022 758 55 61
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Kie³basa
nieWyborcza
WE W£ADYS£AWOWIE

Dnia 16 maja mieszkañcy wsi W³adys³awów oraz Wilcza Góra spotkali siê na
imprezie plenerowej przy budynku œwietlicy we W³adys³awowie. Inicjatywa ta
by³a wyrazem spontanicznej samoorganizacji lokalnego spo³eczeñstwa. Dziêki
wsparciu GOK w Lesznowoli, cz³onków
GKRPA, przy poparciu So³tysów oraz
mieszkañców okolicznych wsi uda³o
Nam siê zorganizowaæ ciekawe spotkanie przy ognisku i gitarze. Pierwotnie
chcieliœmy w atrakcyjny sposób zorganizowaæ czas dzieciom z naszej œwietlicy,
niespodziewanie impreza rozros³a siê
i sta³a siê wydarzeniem otwartym dla ca³ej spo³ecznoœci lokalnej. Mimo zapowiadanych opadów, na boisko przy œwietlicy przysz³o blisko 100 osób. Wierzyliœmy,
¿e dobra energia i uœmiech rozpêdz¹
chmury, które od rana wisia³y nisko nad
naszymi g³owami. I uda³o siê! Stworzyliœmy okazjê do wspólnej zabawy m³odszych i starszych mieszkañców gminy –
dzieci, ich rodziców i dziadków. Doskona³a zabawa przy muzyce i ognisku trwa³a do póŸnego wieczora.
W czêœci artystycznej zaprezentowa³y siê:
• teatrzyk „SwaWOLNI” z W³adys³awowa;
• teatrzyk integracyjny Stowarzyszenia
Dobra Wola z Nowej Iwicznej;
• kabaret „Cenzura” ze œwietlicy w Mrokowie;
• grupa taneczna „DiSomma Dance Studio” z Mrokowa;
• odby³y siê tak¿e wystêpy wokalne,
dzieci uczestnicz¹cych w zajêciach
dodatkowych j. angielskiego w œwietlicy we W³adys³awowie.

Podczas imprezy odby³y siê
konkursy sportowe, plastyczne,
konkurs karaoke oraz quiz na temat uzale¿nieñ. Dyplomy za aktywny udzia³ w ogólnopolskiej
kampanii „Zachowaj TrzeŸwy
Umys³” wrêczy³a pe³nomocnik
wójta ds. profilaktyki pani Janina Danuta Klocek.
Z racji na dynamiczn¹ zabudowê terenów wsi powsta³ problem integracji „starych” mieszkañców z „nowymi”. W spo³eczeñstwie zatomizowanym,
sfragmentaryzowanym i niezintegrowanym pog³êbiaj¹ siê problemy spo³eczne takie jak samotnoœæ, nuda czy uciekanie w
uzale¿nienia. Pomocne w tym
przypadku mog¹ siê okazaæ
dzia³ania o charakterze stowarzyszeniowo-mobilizacyjnym,
takie jak wspólne jednoczenie
siê w celu rozwi¹zywania lokalnych problemów. Takie zadanie
stawiaj¹ przed sob¹ pracownicy
œwietlicy we W³adys³awowie (instruktorzy i wychowawcy), którzy jak przysta³o na lokalnych liderów aktywnie wspieraj¹
wszelkie inicjatywy spo³eczne.
Patronem pomocnym przy promowaniu postaw i dzia³añ obywatelskich jest Nasz Samorz¹d,
który jako misjê podejmowanych dzia³añ, traktuje wspieranie rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego, a w szczególnoœci:
aktywizowanie spo³ecznoœci lokalnej. A w³aœnie aktywnoœæ
mieszkañców wsi jest najlepsz¹
drog¹ do powstania œwiadomego spo³eczeñstwa obywatelskiego.

„Lokomotywa” – inscenizacja teatrzyk ”SwaWOLNI”
z W³adys³awowa

„Rolnik” w wykonaniu kabaretu „Cenzura” z Mrokowa

Zawody w pi³karzyki

Instruktor GOK
Magdalena Klocek
Wspólne biesiadowanie przy ognisku

„Przemijanie” – Teatrzyk Integracyjny Stowarzyszenia Dobra Wola

Dzieci i m³odzie¿ wystêpuj¹ce podczas spotkania we W³adys³awowie

43

Biuletyn Informacyjny nr 32 – 2008

Szanowni
Pañstwo!
Witamy ponownie, w naszym k¹ciku dotycz¹cym
funkcjonowania i pracy bibliotek na terenie gminy.
Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli ma
przyjemnoœæ zaprezentowaæ pierwsz¹ wydan¹ przez
siebie ksi¹¿kê pt. „S³ownik
Historyczny Miejscowoœci
Gminy Lesznowola”, autorstwa Pañstwa Ewy i W³odzimierza Bagieñskich, którzy ju¿ od ponad
20 lat zajmuj¹ siê badaniem historii naszego regionu.
Pani Ewa Bagieñska jest magistrem
historii. Pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
Pan W³odzimierz Bagieñski jest doktorem historii. W latach 1984-2003 by³
kierownikiem Oddzia³u Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy w Górze Kalwarii, a obecnie jest zatrudniony w Oddziale w Grodzisku Mazowieckim.
Artyku³y Pañstwa Bagieñskich na temat dziejów miejscowoœci powiatu piaseczyñskiego systematycznie ukazywa³y siê na ³amach prasy lokalnej.
Jak pisz¹ autorzy we wstêpie, historia gminy Lesznowola nie by³a do tej pory
opisywana; jest to pierwsza monografia
na ten temat. W przysz³oœci planowane
s¹ dwa kolejne zeszyty obejmuj¹ce pozosta³¹ czêœæ gminy.
S³ownik poœwiêcony jest historii dziesiêciu wsi: Lesznowola, Janczewice, Kolonia
Lesznowola, £oziska, Magdalenka, Mysiad³o, Nowa Iwiczna, Nowa Wola, Stara Iwiczna i W³adys³awów. Szkice maj¹ charakter
popularnonaukowy, co u³atwia lekturê.
Teksty pierwotnie by³y publikowane
(od 1998 roku)na ³amach piaseczyñskiego miesiêcznika „Co i jak”. Do celów niniejszej publikacji zosta³y one poprawione i uzupe³nione. Pisanie historii ma³ej
miejscowoœci jest o tyle trudne, ¿e czêsto brak jest materia³ów, z których mo¿na czerpaæ informacje. Do opracowania
ksi¹¿ki autorzy wykorzystali archiwalia,
g³ównie ksiêgi hipoteczne i ksiêgi stanu
cywilnego przechowywane w Oddziale
Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy
w Grodzisku Mazowieckim.
Zachêcamy do zapoznania siê z t¹ publikacj¹, któr¹ mo¿na wypo¿yczyæ w bibliotekach na terenie gminy Lesznowola.
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Od kwietnia br. w nowym lokalu Biblioteki Publicznej w Mysiadle przy ul. Topolowej 2. rozpoczê³y siê warsztaty komputerowe. Celem warsztatów jest nauka obs³ugi komputera, Internetu oraz przybli¿enie obs³ugi baz danych katalogu MAK
(katalog ksi¹¿ek). Spotkania odbywaj¹ siê cztery
razy w tygodniu, ka¿da
grupa ma 6 spotkañ podzielonych tematycznie.
Warsztaty ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem
czytelników.

Dla najm³odszych czytelników organizowane s¹ lekcje biblioteczne. Tematyka
spotkañ dostosowana jest do wieku
uczniów i konsultowana z nauczycielem.

Nowoczeœnie wyposa¿ony lokal daje
nam mo¿liwoœæ organizowania wystaw
o ró¿nej tematyce. W Bibliotece by³y prezentowane prace artystów regionalnych.
Prace z gliny zosta³y wykonane przez
Panie: Barbarê Wierzga³ê oraz Kamilê
Kalinowsk¹ w pracowni Bia³ej Beaty Zamorskiej w Piasecznie.

Wszystkim czytelnikom przypominamy o trwaj¹cym konkursie Mistrz Czytelnictwa 2008.Do konkursu mo¿e przyst¹piæ ka¿dy kto jest czytelnikiem Biblioteki w Lesznowoli, £azach, Mrokowie lub
Mysiadle.

Chc¹c wzi¹æ udzia³ w konkursie Czytelnik zg³asza swoj¹ wolê uczestnictwa
u bibliotekarza w danej Bibliotece.

Prace malowane na p³ótnie oraz grafikê w o³ówku
wykona³a Pani Agnieszka
Szymanek.

Pragniemy Pañstwa poinformowaæ
o sezonie wakacyjnym w bibliotekach:
Filia Mroków – nieczynna od 7 lipca do
25 lipca 2008 r.
Filia £azy – nieczynna od
14 lipca do 14 sierpnia
2008 r.
Zapraszamy do bibliotek w Lesznowoli
i Mysiadle.
Z bibliotekarskim pozdrowieniem
Danuta Bucholc
Dyrektor GBP
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Biblioteka Publiczna w Lesznowoli Urz¹d Gminy – pokój nr 1
tel: (022) 736-19-34
biblioteka@bp-lesznowola.pl www.bp-lesznowola.pl
Czynna: Poniedzia³ek – Pi¹tek w godz.: 900-1700

Ka²cik czytelniczy

Filia w £azy – budynek szko³y
tel: (022) 757-73-78
lazy@bp-lesznowola.pl
Czynna: Poniedzia³ek – Pi¹tek
w godz.: 1400-1800

Filia w Mysiadle – budynek „myszka”
tel: (022) 478-45-13
mysiadlo@bp-lesznowola.pl
Czynna: Poniedzia³ek – Pi¹tek
w godz.: 1100-1900

Zapraszamy do bibliotek

Filia w Mrokowie – budynek szko³y
tel: (022) 756-16-60
mrokow@bp-lesznowola.pl
Czynna: Poniedzia³ek – Pi¹tek
w godz.: 900-1700

K¹cik poezji
Pani Ewa Jowik jest kierownikiem gospodarczym w Zespole Szkó³ Publicznych w Lesznowoli. Pisze od niedawna, g³ównie dla najbli¿szych i w³asnej przyjemnoœci. Swoje prace (anagramy, homonimy, szarady, palindromy) wysy³a do wydawnictwa „Rozrywka”. Najwiêcej radoœci sprawia Pani Ewie pisanie
dla swoich wnucz¹t.
A oto dwa z Jej wierszy:

KROKODYL
W gor¹cej Afryce nad b³êkitnym Nilem
¯yj¹ lwy, ¿yrafy oraz krokodyle.
Te ostatnie gady maj¹ zêbów wiele,
Poluj¹ na ssaki. G³ównie na gazele.
S¹ bardzo ¿ar³oczne, wredne i pazerne
I niestety bardzo, bardzo miêso¿erne.
Ka¿dy je omija, jeœli tylko mo¿e,
Jeœli nie ominie, nic mu nie pomo¿e…
Ka¿dy z krokodyli od dziada, pradziada
Niczego innego, tylko miêso jada³.
Ale raz dotknê³a krokodyle klêska.
Przyszed³ na œwiat malec, co nie lubi³ miêska.
Zielone, urocze, przemi³e stworzenie,
Szczerzy³ do s³oneczka bujne uzêbienie.
I choæ krokodyli klan siê wielce z³oœci³,
On na widok miêsa dostawa³ nudnoœci.

Krokodyl – rys. Daniel Wiœniewski kl. IVa

Mamusia i tatuœ zachêcali synka:
– Mo¿e schab? Cynadry, skrzyde³ko lub szynka?
On niestety wola³ listek lub kwiatuszek,
Albo na s³oneczku grzaæ ogon i brzuszek.
Wszyscy miêso¿erni z klanu krokodyli
Bardzo siê kuzyna jarosza wstydzili,
I ka¿dy kontaktów z dziwakiem unika³.
Wkrótce plotkowa³a ju¿ ca³a Afryka!
Nikomu z rodziny nie by³o weso³o.
Wspólnie uradzili oddaæ go do ZOO.
A nasz krokodylek? Nie mia³ nic naprzeciw,
Bo jak ¿adne zwierzê bardzo lubi³ dzieci.
Wiêc kiedy w Dniu Dziecka razem z rodzicami
Odwiedzicie w ZOO terrarium z gadami,
Poœlijcie im uœmiech najmilszy na œwiecie,
Bo mo¿e tam w klatce odmieñca znajdziecie.

Krokodyl – rys. Przemek Bugaj kl. IVb

Autor: Ewa Jowik
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D U S Z K A
Na wielkiej górze w starym zamczysku,
Ponurym, pustym ju¿ od stuleci,
Pajêczynami poros³o wszystko.
Nikt tam nie chodzi³, a zw³aszcza dzieci.

Wnet projektanci, konserwatorzy
i architekci zjechali liczni,
By wyj¹tkowy hotel utworzyæ,
Aby jak kiedyœ zamek by³ œliczny.

W jednym z pomieszczeñ starej piwnicy
Znalaz³a wina butle omsza³e.
Wypi³a kilka, a potem liczyæ
Zaczê³a myszy, jak duchy bia³e.

Snu³y siê duchy dawnych rycerzy
(Wszystkich poleg³ych w zamierzch³ych bojach),
Szumia³y skrzyd³a stad nietoperzy.
W pustych kru¿gankach szczêka³a zbroja.

Zbudzi³y duszkê rano ha³asy.
Czy siê uciszy? P³onne nadzieje.
Wiedzia³a – ciê¿kie nastan¹ czasy.
– I gdzie siê teraz biedna podziejê?

Przespa³a potem rok prawie ca³y.
W tym czasie trwa³y prace w zamczysku.
Liczne ekipy tak pracowa³y,
¯e zamieni³y na hotel wszystko.

Wraz z paj¹kami, w komnatach starych,
Mieszka³a duszka, tchórzliwa, ma³a,.
Z dala od ludzi, miejskiego gwaru,
Pod przeœcierad³em „cia³o” skrywa³a.

Przecie¿ ze strachu umrê powtórnie,
Gdy siê tu jacyœ wprowadz¹ ludzie!
Tutaj ktoœ stuknie, tam znowu szurnie,
Czeka mnie zawa³ w tej starej budzie!

Kiedy ju¿ wsta³a, postanowi³a
Opuœciæ wreszcie k¹cik w piwnicy.
Od roku przecie¿ w zamku nie by³a,
Mo¿e wynieœli siê robotnicy?

Mieszka³a w zamku lat chyba dwieœcie,
Nadal w spokoju „¿y³a” by sobie,
Lecz ktoœ wymyœli³ w pobliskim mieœcie
Aby na hotel zamek przerobiæ.

W ciê¿kiej depresji, zrezygnowana,
Posz³a odpocz¹æ w zamkowym lochu
Aby przeczekaæ boom budowlany,
I uspokoiæ nerwy po trochu.

Duszkê troszeczkê zamurowa³o!
Hotel otworzy³ swoje podwoje,
Wszystko w zamczysku siê pozmienia³o:
Parking, pojazdy, piêkne pokoje.
I gdzie tu znaleŸæ miejsce dla ducha?
Tu pe³no ludzi! Mnóstwo wycieczek!
Tu nie uchowa siê nawet mucha!
A co dopiero biedny duszeczek…
Wprawdzie jest piêkniej ni¿ do tej pory,
Œwietna obs³uga, basen, recepcja,
Ale co z duszk¹? Ma k³opot spory.
Jaka na przysz³e ¿ycie koncepcja?
Jednak kobieta wszystko potrafi.
Czy sprawna „duchem”, czy tak¿e cia³em.
Na pokojówek zerknê³a grafik,
Nanios³a na nim poprawki ma³e.
I pomyœla³a sobie: – Do dzie³a!
Trzeba iœæ naprzód i z „duchem” czasu!
Swe przeœcierad³o w œmieci cisnê³a,
Chocia¿ z bia³ego by³o at³asu.
W³o¿y³a czepek, bia³y fartuszek,
I do³¹czy³a do pokojówek.
Do dziœ pracuje ten sprytny duszek.
Jeszcze jej p³ac¹. Za dobê „stówê”.
Gdy swego miejsca znaleŸæ nie mo¿esz,
Nie wiesz na której wysi¹œæ masz stacji,
Mo¿e ci w ¿yciu zmiana pomo¿e
Dotychczasowych kwalifikacji.

Rysunek autorstwa Kamili Seligi z kl. IV a
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Gminny
Dzieñ
Seniora

Rozbawiona publicznoœæ

Majówka w Nowej Iwicznej
Wystêp Ireny Jarockiej

Spotkanie z klownem

Pokaz Mistrzów Hip-Hop – Grawitacja

X Festyn Gmina Lesznowola Dzieciom

Oficjalne otwarcie festynu
Wydawca: Urz¹d Gminy Lesznowola,
05-506 Lesznowola, ul. GRN 60,
tel.: (0-22) 757 93 40 (do 42)
fax: (0-22) 757 92 70
e-mail: gmina@lesznowola.waw.pl
Zespó³ redakcyjny:
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Aneta Zieliñska, Karolina Pakulska,
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Biuletyn Informacyjny
Gminy Lesznowola.
Pismo jest zrzeszone
Przygotowanie, sk³ad i druk: Rajgraf
w Polskim
05-120 Legionowo, ul. Mazowiecka 50 B,
Stowarzyszeniu
tel. (0-22) 784 86 58, e-mail: rajgraf@wp.pl
Prasy Lokalnej

Serwis fotograficzny:
materia³y w³asne

Œcianka wspinaczkowa
cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem

Sport w Gminie Lesznowola
SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKÓW – JASTRZÊBIEC 2008

MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ JUDO W POUZAUGES (FRANCJA)

Mateusz Koc – UKS Iwiczna
w zwyciêskiej walce o III miejsce

Pami¹tkowe zdjêcie zawodników UKS Iwiczna
i klubu Pouzauges

Medaliœci UKS Iwiczna przed dekoracj¹

Mecz grupowy pomiêdzy Belframi z £az (¿ó³te koszulki)
a Nadstal Góra Kalwaria (niebieskie koszulki)

Ostatnia zmiana 4 x 100m ch³opcy I-II klasa
Piotr Tarkowski i Artur Kampczyk – 2 tor

Reprezentacja ZSP Lesznowola
na zawodach powiatowych w lekkiej atletyce

