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Dyniowe ¿niwa w Lesznowoli

Wydarzenia
w
obiektywie

Od lewej: Przewodnicz¹ca Rady
Gminy Lesznowola – Hanna Kosik,
Przewodnicz¹cy Kapitu³y God³a
Promocyjnego „Teraz Polska”
– Krzysztof Przyby³,
Sekretarz Gminy
– Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
podczas Gali „Teraz Polska”

Maria Jolanta Batycka-W¹sik
– Wójt Gminy Lesznowola odbiera
statuetkê oraz dyplom Gmina Fair Play

Uœcisk d³oni po podpisaniu porozumienia. Na zdjêciu
Marsza³ek Województwa Mazowieckiego – A. Struzik
i Wójt Gminy Lesznowola – M.J. Batycka-W¹sik

Wizyta studyjna dziennikarzy ukraiñskich

Wójt Gminy Lesznowola
z dyplomem dla Gminy Lesznowola
– Lider Samorz¹dowych Inwestorów

11.edycja Konkursu „Lider Polskiej Ekologii”. O lewej stoj¹:
Sekretarz Gminy – Mariola Uczkiewicz-Kampczyk, Minister
Œrodowiska – Maciej Nowicki, Wójt Gminy Lesznowola
– Maria Jolanta Batycka-W¹sik i Kierownik Referatu
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa – Marzena Chmiel

„Porozumienie bez barier” – wizyta w Gminie Lesznowola
merów i przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych z Francji i Rumunii
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W y d a r z e n i a
Lesznowola
 Gmina Fair Play
3 paŸdziernika b.r. podczas Gali VII edycji konkursu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, uhonorowano gminy wyró¿nione za rozwój dzia³alnoœci gospodarczej
i sprzyjanie inwestowaniu. Wielki sukces odnios³a gmina Lesznowola, która po raz szósty
otrzyma³a certyfikat i Statuetkê.
Podstawowym celem konkursu jest wy³onienie, nagrodzenie a nastêpnie wsparcie samorz¹dów w pe³ni zaanga¿owanych w tworzenie jak
najlepszych warunków do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz aktywnych w przyci¹ganiu nowych inwestorów.
Do udzia³u w VII edycji konkursu zg³osi³o siê
159 samorz¹dów z ca³ej Polski. Spoœród nagrodzonych gmin, w piêciu przewidzianych przez regulamin kategoriach tj. gmin wiejskich, miasteczek
i ma³ych miast, œrednich miast, du¿ych miast i gmin
turystycznych, Kapitu³a Konkursu uhonorowa³a,
najlepsze gminy w ka¿dej kategorii. Statuetkê
otrzyma³o 7 gmin, w tym Gmina Lesznowola.
Od prawej – M.J. Batycka-W¹sik – Wójt Gminy Lesznowola,
M. B¹k – Prezes Instytutu Badañ nad Demokracj¹
i Przedsiêbiorstwem Prywatnym,
A. Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Gmina Fair Play to gmina, która:
• podejmuje aktywne dzia³ania w celu przyci¹gniêcia inwestorów,
• dotrzymuje podjêtych zobowi¹zañ,
• polepsza swoj¹ infrastrukturê,
• charakteryzuje siê praworz¹dnoœci¹ i wysokim poziomem etycznym pracowników gminy,
• promuje pro-ekologiczne inwestycje i obiekty dostosowane do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
Regulamin certyfikacji wyznacza 10 obszarów, w których badana jest przyjaznoœæ inwestycyjna gminy. W obrêbie ka¿dego z badanych obszarów jest od kilku do kilkunastu podzakresów. Gmina uzyskuje niezale¿n¹ i uczciw¹ informacjê o tym jak oceniana jest realizacja procesów inwestycyjnych. Opracowane wyniki badañ danej
gminy zostaj¹ ujête w raporcie marketingowym dostarczanym ka¿dej gminie.
Aneta Zieliñska
Inspektor ds. promocji
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Wysoka pozycja Gminy Lesznowola
w presti¿owym rankingu
Gmina Lesznowola znalaz³a siê wœród liderów Samorz¹dowych Inwestorów. Wyniki rankingu zosta³y og³oszone w dniu 7 paŸdziernika 2008r.
podczas VI Samorz¹dowego Forum Kapita³u i Finansów. Organizatorem by³ jak co roku tygodnik samorz¹dowy „Wspólnota”, zaœ autorem
prof. Pawe³ Swianiewicz – Kierownik Zak³adu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Uniwersytecie Warszawskim.
Gmina Lesznowola znalaz³a siê na 10
miejscu w kraju wœród gmin wiejskich,
polepszaj¹c swoj¹ pozycjê z ubieg³ego
roku o 10 miejsc. Pozycja w rankingu
uzale¿niona by³a od wielkoœci wydatków
inwestycyjnych w przeliczeniu na
1 mieszkañca w latach 2005-2007.
W Lesznowoli wielkoœæ ta wynios³a
1415,51 z³ na 1 mieszkañca.
Organizatorzy Konkursu obliczaj¹c
wskaŸniki brali pod uwagê tylko te, które
skierowane zosta³y na rozwój infrastruktury technicznej, gdy¿ w³aœnie te s¹ bezpoœrednio powi¹zane z warunkami stwarzanymi dla rozwoju gospodarczego. Inwesty-

cje samorz¹dowe w infrastrukturê
techniczn¹ koncentrowa³y siê na
trzech dzia³ach:
– transporcie (przede wszystkim remonty i budowa dróg
administrowanych przez samorz¹dy, ale tak¿e tabor zwi¹zany z lokalnym transportem
zbiorowym),
– gospodarce komunalnej (sieci
wodoci¹gowe i kanalizacyjne,
oczyszczalnie œcieków, wysypiska
œmieci, oœwietlenie ulic itp.),
– gospodarce mieszkaniowej.

8 paŸdziernika 2008 roku po raz drugi wrêczone zosta³y statuetki God³a
Promocyjnego TERAZ POLSKA dla
gmin. Doœwiadczenia tych lat wykaza³y, ¿e wysoka pozycja Laureatów
God³a to wyj¹tkowy kapita³ reputacji spo³ecznej i wzmocnienie
przewagi konkurencyjnoœci.

Gmina Lesznowola  wielokrotny
W¹sik – Wójt Gminy powiedzia³a:
laureat
„W ubieg³ym roku mia³am mo¿liwoœæ

Wœród laureatów znaleŸli siê tak¿e
nasi s¹siedzi – Piaseczno i Konstancin
Jeziorna. Gratulujemy!
pr

wyra¿enia dumy i wielkiej radoœci ze znalezienia siê Lesznowoli
wœród Laureatów I edycji Konkursu „Teraz Polska” dla gmin.
W roku bie¿¹cym, po ponownym spe³nieniu wszystkich wymaganych warunków, otrzymaliœmy mo¿liwoœæ pos³ugiwania
siê God³em Promocyjnym „Teraz
Polska” przez kolejny rok. Jest to
dla nas wielkie wyró¿nienie
i wielki presti¿. Uwa¿amy, ¿e nagroda ta nobilituje, bo jest przyznawana najlepszym z najlepszych, ale równoczeœnie zobowi¹zuje do coraz to wiêkszych
wyzwañ. Zale¿y nam na stwarzaniu coraz lepszych warunków
¿ycia dla naszych Mieszkañców.
Na wyró¿nienie to zapracowa³
ca³y lesznowolski Samorz¹d
i wszyscy Mieszkañcy. Jesteœmy
niezwykle dumni i szczêœliwi”.

Od 2006 roku Fundacja organizuje Konkurs „Teraz Polska” dla
Gmin. Celem tej edycji Konkursu
jest wy³onienie oraz wyró¿nienie
God³em „Teraz Polska” najlepszych,
pod wzglêdem gospodarnoœci oraz
atrakcyjnoœci dla mieszkañców
i przedsiêbiorców, gmin w Polsce.
W trakcie ocen szczególna uwaga
zostaje zwrócona na nastêpuj¹ce
zagadnienia:
– polityka inwestycyjna gminy,
– dostêpnoœæ do infrastruktury
technicznej,
– sposoby realizacji polityki
spo³ecznej,
– organizacja i forma zarz¹dzania Urzêdu,
– zakres dzia³añ Urzêdu zwi¹zanych z promocj¹ gminy.
W rozmowach z przedstawicielami mediów Maria Jolanta Batycka-

Aneta Zieliñska
Inspektor ds. promocji
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Z³ota statuetka
dla Lesznowoli
w Konkursie
Samorz¹d Przyjazny
Przedsiêbiorczoci
W dniu 14 paŸdziernika b.r. mia³a miejsce Wielka
Gala Samorz¹du i Biznesu zakoñczona uhonorowaniem najlepszych Samorz¹dów Przyjaznych
Przedsiêbiorczoœci 2008 oraz najlepszych firm
dzia³aj¹cych w bran¿y szeroko rozumianego
budownictwa.
Jak na wstêpie poinformowali
w swych wyst¹pieniach cz³onkowie Kapitu³y, celem konkursu by³o wy³onienie,
nagrodzenie i zapromowanie tych gmin,
które stwarzaj¹ dla przedsiêbiorców i inwestorów dogodne warunki funkcjonowania i rozwoju oraz tych, które poprzez
wspó³pracê z firmami podejmuj¹ kroki
w celu stworzenia nowych miejsc pracy.
Organizatorzy konkursu wyszli z za³o¿enia, ¿e konkurs pomo¿e w dalszym rozwoju, u³atwi promocjê i pozyskanie nowych inwestorów, a tak¿e wp³ynie na integracjê œrodowiska gospodarczego z samorz¹dem, co jest konieczne do realizacji rozwoju spo³eczno-gospodarczego
Kraju.
Ocenie podlega³y m.in.: dynamika
rozwoju gminy w latach 2006-2008 oraz
dzia³ania zwi¹zane z zaanga¿owaniem
samorz¹dów w ³atwiejsze inwestowanie
na ich terenie firmom, przyczyniaj¹c siê
do zmniejszenia bezrobocia i poprawy
jakoœci ¿ycia mieszkañców.

Gmina Lesznowola, po raz trzeci z rzêdu zdoby³a z³ot¹ statuetk¹
(I miejsce w Kraju w kategorii gmin
wiejskich) „Samorz¹d Przyjazny Przedsiêbiorczoœci”. Z r¹k Wiceministra Infrastruktury Olgierda Dziekoñskiego oraz
Przewodnicz¹cego Kapitu³y Andrzeja
Stêpniewskiego odebra³a j¹ Maria Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt Gminy Lesznowola.
W swym wyst¹pieniu Andrzej Stêpniewski Prezes Zwi¹zku Pracodawców
Warszawy i Mazowsza powiedzia³: „Patrz¹c na zagadnienie w skali ca³ego kraju i uczestnicz¹c w pracach Polskiej Konferencji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Stowarzyszeniu Organizacji Biznesowych Stolic Europejskich postanowiliœmy wspólnie z Europ¹ 2000
Consulting Sp. z o.o. promowaæ te
gminy, które sw¹ lokaln¹ polityk¹ zachêcaj¹ firmy do inwestowania na ich terenie, celem poprawy standardu ¿ycia
mieszkañców’’.

Minister O. Dziekoñski i Przewodnicz¹cy Kapitu³y A. Stêpniewski
wrêczaj¹ z³ot¹ statuetkê Wójtowi Gminy Lesznowola

Robert Sk³adowski – Prezes Zarz¹du
Europa 2000 podkreœli³, i¿ laur zdobyty
w tym konkursie jest najlepsz¹ rekomendacj¹ dla nagrodzonych, bo rekomendacja ta uto¿samiana jest z nowoczesnoœci¹, rzetelnoœci¹ i nienagann¹ etyk¹
w dzia³aniu.
Wszystkim laureatom specjalne gratulacje z³o¿y³ Wicepremier Waldemar
Pawlak.
pr

M.J. Batycka-W¹sik – Wójt Gminy i M. Uczkiewicz-Kampczyk – Sekretarz
Gminy przyjmuj¹ gratulacje od Premiera W. Pawlaka
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Lider Polskiej Ekologii 2008
22 paŸdziernika br. Minister Œrodowiska Maciej Nowicki, wrêczy³ przedstawicielom 15 jednostek statuetkê i honorowy tytu³ „Lider Polskiej Ekologii 2008”.
Wójt Gminy Lesznowola – Pani Maria
Jolanta Batycka-W¹sik odebra³a wyró¿nienie w kategorii jednostka samorz¹du
rz¹du terytorialnego – gmina wiejska .
Tytu³ „Lidera Polskiej Ekologii” nadawany przez Ministra Œrodowiska jest
uhonorowaniem wszystkich, którzy
przyczyniaj¹ siê do poprawy stanu œrodowiska naszego kraju i jakoœci ¿ycia
jego mieszkañców.

Zadaniem Konkursu jest upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod
osi¹gania sukcesów gospodarczych dziêki dzia³aniom na rzecz ochrony œrodowiska.
W kategorii jednostka samorz¹du terytorialnego tytu³ „Lidera Polskiej Ekologii” otrzyma³y te gminy, zwi¹zki gmin
lub powiaty, których dzia³alnoœæ w sposób zdecydowany wp³ywa na zrównowa¿ony rozwój regionu. Zastosowane rozwi¹zania s³u¿¹ce ochronie lub poprawie
stanu œrodowiska, charakteryzuj¹ siê innowacyjnoœci¹
technologiczn¹ oraz nowoczesnoœci¹ organizacyjn¹.
S³u¿¹c ochronie zasobów
naturalnych i zrównowa¿onemu rozwojowi poprawiaj¹ jakoœæ ¿ycia obecnych
i przysz³ych mieszkañców
tych terenów.

Minister Œrodowiska – Maciej Nowicki w swoim wyst¹pieniu powiedzia³:
„Laur ten jest podziêkowaniem za dzia³ania maj¹ce swój wymierny efekt w skali
lokalnej, ale tak¿e wp³ywaj¹ce na efekty
w skali globalnej. Potrzeba rzetelnej wiedzy o codziennoœci i o mo¿liwoœciach
technologicznych, a tak¿e szacunku dla
przyrody i respektu dla przysz³oœci by
sprostaæ tak trudnemu wyzwaniu. Dzia³ania wszystkich uczestników Konkursu
stanowi¹ nie tylko dowód ich m¹droœci,
kompetencji oraz ogromnej pracowitoœci, ale tak¿e odwagi i wyobraŸni”.
Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach: jednostka samorz¹du
terytorialnego, przedsiêbiorstwo, wyrób
oraz fundacje, stowarzyszenia. Konkurs
rozstrzygany jest metod¹ porównawcz¹,
jako najbardziej obiektywn¹ form¹ wy³aniania najlepszych w Polsce. W 11. edycji Konkursu Minister Œrodowiska tytu³em „Lider Polskiej Ekologii 2008” uhonorowa³ realizatorów 15 przedsiêwziêæ.
Przyzna³ równie¿ 23 wyró¿nienia.
Marzena Chmiel
Kierownik Referatu Ochrony Œrodowiska
i Rolnictwa

Przedstawicielki Gminy Lesznowola w rozmowie z Ministrem Œrodowiska

Obecnie „Z³oty ¯uraw” obejmuje swoim zasiêgiem po³udnie Warszawy, a konkretnie trzy dzielnice bardzo intensywnie
siê rozwijaj¹ce: Ursynów, Mokotów i Wilanów, a w tym roku do grona uczestników do³¹czy³a Gmina Lesznowola. Organizatorem corocznych zmagañ s¹ Grupa
Biznesu Calmein oraz Tygodnik Pasmo.
Konkurs rozstrzygany jest w trzech
kategoriach: budynki jednorodzinne,
wielorodzinne i u¿ytecznoœci publicznej.
Nagrody „¯uraw 2008” zosta³y wrêczone 5 listopada b.r. na uroczystej gali
w £azach (Gmina Lesznowola) w œwietlicy Gminnego Oœrodka Kultury, w obecnoœci goœci, wœród których byli samorz¹dowcy, przedstawiciele œwiata kultury
i biznesu, architekci, wykonawcy, prezesi
spó³dzielni mieszkaniowych.
Nagrodzonymi budynkami z terenu
Gminy Lesznowola zosta³y: siedziba firmy Systemair, Centrum Handlowe GD
Poland, siedziba firmy Action oraz budynek socjalny w Zamieniu. Statuetkê
„¯urawia” otrzymywali inwestorzy, zaœ
pami¹tkowe dyplomy projektanci i wykonawcy nagrodzonej inwestycji.
W imieniu Gminy Lesznowola laureatom gratulowa³y Maria Jolanta Batyc-

Promotor dobrego wykonawstwa
Konkurs o „Z³otego ¯urawia” ma na celu promowanie estetyki i dobrego
smaku w architekturze. Jest dowodem troski inwestorów o to, by powstawa³y budynki nie tylko nowoczesne i funkcjonalne, ale tak¿e piêkne.
Konkurs jest rozstrzygany od 2004 roku.

Budynek socjalny z przedszkolem w Zamieniu

ka-W¹sik – Wójt Gminy i Hanna Kosik –
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Lesznowola. „¯urawia” dla budynku socjalnego
w Zamieniu odebra³a Maria Przygodzka – Kierownik Referatu Budowy, Utrzymania Dróg i Zasobów Mieszkaniowych.
Budynek wielorodzinny socjalny w Zamieniu przy ulicy B³êdnej jest inwestycj¹ Gminy Lesznowola, realizowan¹ w la-

tach 2003-2008. Obiekt stanowi gminny
zasób mieszkaniowy.
Projekt budowlany zosta³ wykonany
przez Pani¹ Halinê Kostrzewê prowadz¹c¹ „Us³ugi – projektowanie architektoniczne” z Brwinowa. W roku 2005, po
uzyskaniu pozwolenia na budowê i przeprowadzeniu procedury przetargowej
firma Lugra Sp. z o.o. z Warszawy roz-
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wych lokali mieszkalnych.
Kszta³t budynku
jest zbli¿ony do odwróconej litery T i nawi¹zuje do istniej¹cej
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i jednorodzinnej. Budynek jest wykonany w
technologii tradycyjnej
i posiada cztery kondygnacje o ³¹cznej powierzchni 2257 m2.
Z r¹k Wójta Gminy i Przewodnicz¹cej Rady Gminy Lesznowola
Na parterze o podyplomy otrzyma³y: dla inwestora M. Przygodzka – kierownik RDM,
wierzchni 580 m2 zlodla projektanta H. Kostrzewa
kalizowane zosta³o
poczê³a prace budowlane. Oddanie bu- Gminne Przedszkole zaœ na pozosta³ych
dynku do u¿ytkowania w 2006 roku po- kondygnacjach znajduje siê 30 lokali
zwoli³o na przekazanie kluczy do no- mieszkalnych jedno- i dwupokojowych

Wa¿ne porozumienie
W dniu 29 wrzeœnia b.r. zosta³o podpisane w Urzêdzie Gminy
Lesznowola porozumienie pomiêdzy Samorz¹dem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Marsza³ka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, a Samorz¹dem Gminy Lesznowola reprezentowanym przez Mariê
Jolantê Batyck¹-W¹sik – Wójta Gminy Lesznowola.

o powierzchni od 32,67 m2 do 58,31 m2.
Przedszkole zosta³o oddane do u¿ytkowania bardzo niedawno – 31 paŸdziernika. Od 3 listopada b.r. dzieci uczêszczaj¹ do piêknego, nowego przedszkola z nowoczesnym wyposa¿eniem dydaktycznym i profesjonalnym zapleczem kuchennym.
W otoczeniu budynku wybudowane
zosta³y chodniki, parking oraz plac zabaw.
Koszt zrealizowanej inwestycji to
2.833.800 z³, z czego Gmina Lesznowola pozyska³a z Pañstwowego Funduszu
Dop³at kwotê dotacjê w wysokoci
1.039.000 z³. Adaptacja i wyposa¿enie
przedszkola to zaœ kwota 1.686.200 z³.
Adrianna Hodyra
Referat Budowy, Utrzymania Dróg
i Zasobów Mieszkaniowych

Przedmiotem porozumienia jest podjêcie wzajemnej wspó³pracy oraz okreœlenie udzia³u Województwa i Gminy w realizacji zadania, maj¹cego na celu usprawnienie ruchu, polegaj¹cego na budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej
Nr 721.
By³o to niew¹tpliwie bardzo wa¿ne wydarzenie dla wszystkich Mieszkañców Gminy Lesznowola
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Dziennikarze z Ukrainy
z wizyt¹ w Lesznowoli
W dniach 14-17 wrzeœnia br. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. we wspó³pracy z Ministerstwem
Spraw Zagranicznych zorganizowa³a wizytê studyjn¹ szeœciu
dziennikarzy z Ukrainy. Wizyta dziennikarzy jest wspóln¹
inicjatyw¹ Ambasady RP, Francji i Niemiec w Kijowie, maj¹c¹ na celu przedstawienie doœwiadczeñ tych trzech krajów
w relacjach miêdzy w³adzami centralnymi a lokalnym samorz¹dem oraz zapoznanie z funkcjonowaniem samorz¹du w Polsce.
W trakcie wizyty dziennikarze ukraiñscy odbyli spotkania m.in.
z przedstawicielami Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, reprezentantami Parlamentarnej Grupy Polsko-Ukraiñskiej
i Centrum Europejskiego Natolin, a tak¿e przedstawicielami polskiego œrodowiska naukowego oraz dziennikarskiego.
Ponadto, goœcie mieli okazjê zwiedziæ
m.in. Krakowskie Przedmieœcie, Uniwersytet Warszawski, Muzeum Powstania
Warszawskiego i Sejm.
Dnia 16 wrzeœnia dziennikarze odbyli spotkanie z przedstawicielami
Urzêdu Gminy Lesznowola, którego ce-

Prezentacja multimedialna Gminy Lesznowola

lem by³o zaprezentowanie polskiej gminy, która z sukcesem
wykorzysta³a akcesjê Polski do Unii Europejskiej, mo¿e zaprezentowaæ bogat¹ ofertê turystyczn¹ i kulturaln¹ oraz
pochwaliæ siê znacznym nap³ywem inwestycji, a tak¿e wykorzystaniem funduszy unijnych. Tematami, które najbardziej interesowa³y goœci gminy Lesznowola, by³y konsekwencje przyst¹pienia
Polski do Unii Europejskiej w aspekcie
regionalnym, odczuwalnym w gminach
i ma³ych miejscowoœciach dziêki mo¿liwoœci pozyskiwania funduszy m.in. na
rozwój infrastruktury, renowacjê zabytków, ochronê œrodowiska, poprawê

Wymiana Bez Granic
W ramach wspó³pracy z Organizacj¹ Echanges Sans Frontieres (Wymiana Bez
Granic) z Francji w dniach 1-5 paŸdziernika b.r. z wizyt¹ w Polsce przebywa³a
delegacja przedstawicieli merostw z Francji oraz organizacji pozarz¹dowych
z Rumunii. Celem wizyty by³o wstêpne przygotowanie projektu dla dzieci
i m³odzie¿y „Europa dla Obywateli” oraz organizacji spotkañ europejskich
„M³odzie¿ w Akcji”.
Spotkanie to jest realizowane w ra- Zastêpca Mera les Herbiers odpowiemach programu Komisji Europejskiej dzialny za sprawy socjalne, Pan Patrick
„Europa dla obywateli”.
Wspólny projekt z³o¿ony
przez wy¿ej wymienion¹ organizacjê uzyska³ aprobatê
i grant Komisji Europejskiej,
która czêœciowo refunduje
koszty organizacji tego projektu.
Delegacjê francusk¹ reprezentowali: Pan Etienne REMAUD – zastêpca Mera les
Herbiers – Wice Prezes
Wspólnoty Gmin powiatu des
Herbiers, Pan Jean POIRIER – Francuscy i rumuñscy Goœcie ogl¹daj¹ Gminê Lesznowola

standardów obs³ugi turystów oraz przyci¹ganie nowych inwestorów.
Dotychczasowe doœwiadczenia
wskazuj¹, ¿e podobne wizyty studyjne
sprzyjaj¹ zacieœnianiu stosunków miêdzy krajami, pozwalaj¹ na nawi¹zanie
kontaktów miêdzy goœæmi a przedstawicielami polskich instytucji, owocuj¹
ukazywaniem siê licznych publikacji
prasowych, których Ÿród³em i inspiracj¹ s¹ doœwiadczenia zdobyte w czasie
wizyt w Polsce.
pr

NAYL – Mer Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Pan
Joseph REMY – Zastêpca Mera Saint-Gilles, odpowiedzialny za finanse, Pani Marie-Christine SPECK– Zastêpca Mera Saint-Gilles, odpowiedzialna za sprawy
m³odzie¿y. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Wymiana bez granic”: Pan Prezes
Léon JAUZELON, Pani Sekretarz Annette
ROUSSEAU. Uczestnikami delegacji rumuñskiej byli: Pan Marcel RADULEA, Prezes Stowarzyszenia „Gorj-Vendée”, Pan
Viorel GIRBACHU – dyrektor Szko³y Ludowej Sztuk Piêknych w
Tîrgu-Jiu, Pan Pompiliu
CIOLACU, Dyrektor Klubu uczniów i dzieci
w Targu Jiu i Centrum departamentalnego Przywrócenia Tradycji kulturowych Gorj, Pan Florin
MOTORGA, Radca miejscowy w Târgu-Carbunesti.
Pierwsze dni pobytu
w Polsce uczestnicy spotkania spêdzili z przed-
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stawicielami samorz¹du Gminy B³onie
i Powiatu Zachodniowarszawskiego. Wizyta w Gminie Lesznowola, chocia¿ krótka okaza³a siê bardzo owocna, a tematyka niezwykle interesuj¹ca. Uczestnicy
spotkania w Urzêdzie Gminy rozmawiali m.in. o kontynuacji projektów dotycz¹cych pojêcia „Rozwoju Wspólnoty”.
W trakcie przejazdu po terenie Gminy,
Goœcie odwiedzili i podziwiali szko³y,
stadiony oraz zwiedzili dwie firmy. Towarzyszyli im: Pani Mariola UczkiewiczKampczyk – Sekretarz Gminy, Pani El¿bieta Ob³uska – Skarbnik Gminy, Pan Jacek Bulak – Dyrektor Zespo³u Obs³ugi
Placówek Oœwiatowych, Pan Rafa³ Skorek – G³ówny Specjalista ds. Sportu oraz
Pani Aneta Zieliñska – Inspektor ds. Promocji.
Warto przypomnieæ, i¿ spotkanie to
by³o konsekwencj¹ podpisana „Deklaracji partnerstwa i wspó³pracy”, która
definiuje zakres przysz³ych dzia³añ,
w tym m.in.

– projekty zwi¹zane z dzia³aniami
umo¿liwiaj¹cymi spotkania dzieci
i m³odzie¿y;
– projekty kulturowe zwi¹zane z poznawaniem historii i specyfiki ka¿dego
kraju;
– projekty zwi¹zane z rozwojem gmin
partnerskich obejmuj¹ce ró¿ne domeny: instytucjonalne, rolnictwo, turystykê, szkolenia, etc.;
– projekty zwi¹zane z rozwojem spo³eczeñstwa obywatelskiego gmin
partnerskich, dotycz¹ce takich inicjatyw jak np. sta¿e dla m³odych osób;
– zachêcanie m³odych osób do udzia³u w ró¿nych projektach, np. Wolontariatu Europejskiego (SVE), sprzyjaj¹cych naszej harmonijnej wspó³pracy;
– du¿e projekty buduj¹ce integracjê
europejsk¹, które mog³yby siê rozwijaæ w oparciu o istniej¹ce realia, historiê, kulturê pañstw partnerskich,
odpowiadaj¹ce wspó³czesnym po-

Dobre wzory z Lesznowoli
przekazane mieszkañcom Ukrainy
W dniu 19 listopada br. Gmina Lesznowola goœci³a Pana O³eksa Pid³uckiego ukraiñskiego dziennikarza ogólnokrajowego tygodnika „Zwierciad³o Tygodnia” oraz Pana Jurija Romanczuka
Pier wszego Sekretarza Ambasady
Ukrainy w RP. W spotkaniu wziêli
udzia³ przedstawiciele Gminy: Wójt
Gminy Pani Maria Jolanta Batycka-W¹sik, V-ce Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Pan Marian
Dusza, Radny Pan Grzegorz Kwiatkowski oraz
pracownicy Urzêdu – Inspektor ds. Rolnictwa
Pani Joanna Piwowarska
oraz G³ówny Specjalista
ds. Informacji Europejskiej Pani Katarzyna Trêbicka. Celem spotkania
by³o przybli¿enie ukraiñskim czytelnikom do œwiadczeñ lokalnego samorz¹du w aspekcie
cz³onkostwa Polski w
Unii Europejskiej. Gmina
Lesznowola, która sku-

tecznie wykorzystuje mo¿liwoœci zwi¹zane z dostêpem do funduszy unijnych,
stanowi przyk³ad polskiej gminy z sukcesem korzystaj¹cej z akcesji. Szczególn¹ uwagê goœci zwróci³y podjête
przez Gminê dzia³ania informacyjne
przygotowuj¹ce mieszkañców do
cz³onkostwa oraz mo¿liwoœci skorzystania przez rolników ze œrodków unij-

trzebom;
– projekty zwi¹zane z nauk¹ jêzyków
europejskich;
– projekty zwi¹zane z tworzeniem
stron internetowych i platform wspó³pracy dziœ i w przysz³oœci, narzêdzi
niezbêdnych do stworzenia sieci
wspó³pracy.
Wymienione dzia³ania bêd¹ realizowane w ramach inicjatyw miast, gmin
wiejskich, zwi¹zków gmin i innych
struktur. Co jest bardzo istotne – projekty wymiany dotyczyæ bêd¹ ró¿nych
grup mieszkañców: dzieci, m³odzie¿y,
rodzin, emerytów, a tak¿e ró¿nych grup
spo³ecznych. Ju¿ teraz wiemy, ¿e w lutym 2009 roku m³odzi zawodnicy judo
z Pouzauges (Francja) bêd¹ przebywaæ
z tygodniow¹ wizyt¹ w gminie Lesznowola.
Aneta Zieliñska
Inspektor ds. promocji

nych. Spotkanie by³o elementem projektu promocyjnego wspó³finansowanego przez Komisjê Europejsk¹, maj¹cego na celu przybli¿enie Ukrainie realnych korzyœci w zwi¹zku z mo¿liwym
cz³onkostwem w Unii Europejskiej.
By³a to kolejna wizyta przedstawicieli
ukraiñskiego œrodowiska dziennikarskiego na terenie Gminy Lesznowola,
która wspó³pracuj¹c z Polsk¹ Agencj¹
Inwestycji Zagranicznych oraz Ambasad¹ RP na Ukrainie, chêtnie dzieli siê
doœwiadczeniem w wykorzystaniu funduszy unijnych.
Katarzyna Trêbicka
G³ówny Specjalista
ds. Informacji Europejskiej

Na koniec pami¹tkowe zdjêcie
przedstawicieli Samorz¹du
wraz z Goœæmi zUkrainy
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I n w e s t y c j e
Inwestycje w Gminie Lesznowola
 jesieñ 2008

nalizacji sanitarnej w Janczewicach, Podolszynie i Stefanowie. W najbli¿szych
dniach zakoñczone zostan¹ prace nad
przygotowaniem dokumentacji do og³oszenia przetargu na wybór wykonawcy
kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci
Marysin. Dobiegaj¹ koñca prace nad
przygotowaniem og³oszenia o przetargu na budowê odcinka wodoci¹gu w ulicy Uroczej w Stefanowie.
Ruszy³a rozbudowa szko³y w Lesznowoli. Prace potrwaj¹ dwa lata. W nowym
budynku dydaktycznym znajdowaæ siê
bêd¹: przedszkole, klasy I-III, sto³ówka,
œwietlica, nowa hala sportowa wraz z zapleczem sanitarnym. W I etapie budowy
maja byæ wykonane nastêpuj¹ce prace:
rozbiórka istniej¹cego przedszkola i budowa stanu surowego budynku dydaktycznego. W III kwartale 2009 roku planujê siê oddanie do u¿ytku czêœci parterowej i I piêtra budynku dydaktycznego
z kuchni¹ i sto³ówk¹ oraz zmodernizowan¹ kot³owni¹. W 2010 roku zostanie
oddana do u¿ytku hala sportowa i druga
kondygnacja budynku dydaktycznego.

Gmina Lesznowola konsekwentnie
realizuje zadania przyjête w bud¿ecie
Gminy na rok 2008. W listopadzie wybrani zastali wykonawcy czterech nowych odcinków sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej w miejscowoœciach: Lesznowola, Zgorza³a, Wólka Kosowska. O realizacjê tych zadañ wnioskowa³y spo³ecznoœci lokalne.
Rozstrzygniêto przetarg na wybór wykonawcy rozbudowy oczyszczalni œcieków „Kosów” wraz z rowem melioracyjnym J w Wólce Kosowskiej. Podpisana
zosta³a umowa z wykonawc¹, a planowany termin zakoñczenia robót to koniec wrzeœnia 2009 roku.
Trwaj¹ prace przy budowie wodoci¹gu tranzytowego Mysiad³o – Zgorza³a.
Planowany termin zakoñæzenia to pocz¹tek marca 2009 r.
Wed³ug harmonogramu przebiegaj¹
prace przy budowie kanalizacji sanitarnej
w Wilczej Górze i W³adys³awowie. U³o¿ono ju¿ kolektory w ul. Jasnej i wszystkich ulicach bocznych odchodz¹cych od

ul. Jasnej, w dolnym odcinku ul. Polnej
oraz czêœæ kolektorów wzd³u¿ ul. ¯wirowej w Wilczej Górze. We W³adys³awowie
gotowe s¹ odcinki sieci w ulicach Radosnej, Porannej Rosy, Jelenia. Obecnie trwa
budowa odcinka sieci w ul. Wojska Polskiego we W³adys³awowie.
Zakoñczono pracê przy budowie odcinka sieci wodoci¹gowej przy ul. Polnej
w Wilczej Górze.
Ukoñczono odwierty studni dla nowych stacji uzdatniania wody w £azach
i Marysinie oraz nowej studni na potrzeby rozbudowy stacji uzdatniania wody
w Lesznowoli Pole. Obecnie trwa procedura zatwierdzania zasobów. Planowany termin rozpoczêcia budowy obiektów
to III kwarta³ 2009 roku. Trwa przygotowanie materia³ów do przetargu na wymianê zbiorników na stacji uzdatniania
wody w Starej Iwicznej. Trwa tak¿e procedura zakupu gruntów pod SUW w Nowej Iwicznej.
Dobiegaj¹ koñca prace projektowe
nad dokumentacj¹ techniczn¹ sieci ka-

Realizacja inwestycji drogowych jest
priorytetowym zadaniem Gminy Lesznowola, gdy¿ bezpieczeñstwo mieszkañców stawiamy na pierwszym miejscu.
W roku 2008 zaplanowaliœmy 50 inwestycji drogowych oraz 18 inwestycji dotycz¹cych budowy oœwietlenia ulicznego. Dziêki sprzyjaj¹cym warunkom atmosferycznym inwestycje 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. Na pocz¹tku lipca zosta³a zakoñczona budowa ul. Jasnej

Inwestycje drogowe
w Gminie Lesznowola
i ul. Wiejskiej w £azach oraz ul. Borówki
w Mysiadle. Zosta³ zakoñczony równie¿
III etap robót zwi¹zanych z budow¹ ci¹gu pieszo-rowerowego wzd³u¿ ul. S³onecznej w Lesznowoli i Kolonii Lesznowola oraz budowa ul. W¹skiej w £azach
i ul. B³êdnej w Zamieniu. Aktualnie trwaj¹ prace budowlane na ul. Projektowanej,
Ma³ej, Œrodkowej i Skrajnej, a tak¿e na
ul. Polnej i Gra¿yny oraz Cichej w £azach.
Budowa przedmiotowych dróg obejmuje budowê kanalizacji deszczowej,
chodników i nawierzchni jezdni z kostki
betonowej.
W drodze przetargu nieograniczonego zostali wybrani wykonawcy do prze-

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

prowadzenia remontów ul. Karasia w Kosowie, Zak³adowej w Zamieniu i ul. W¹skiej w Magdalence. Roboty drogowe
rozpoczn¹ siê po podpisaniu stosownych
umów.
Równie¿ w drodze przetargu nieograniczonego zostali wybrani projektanci do
opracowania dokumentacji technicznej
na budowê nastêpuj¹cych 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 odcinku od
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Al. Krakowskiej do Polnej w miejscowoœci Stefanowo.
Aktualnie traw¹ 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
nazwy ³¹cz¹cej ul. Borówki i ul. Poln¹
w Mysiadle, a tak¿e budowy chodnika
przy ul. Nowej w Starej Iwicznej.
Oœwietlenie uliczne jest tak¿e wa¿nym elementem infrastruktury drogowej. W roku bie¿¹cym zosta³y zakoñczone prace nad budow¹ oœwietlenia na
ul. Lazurowej w Marysinie, ul. Spokojnej
i Us³ugowej w £azach. Aktualnie trwaj¹
prace na budowie oœwietlenia ul. Willowej w Nowej Iwicznej oraz ul. Polnej
w Wilczej Górze.
W drodze przetargu nieograniczonego zostali wybrani projektanci do opra-

cowania dokumentacji technicznych na
budowê oœwietlenia dla nastêpuj¹cych
ulic: ul. £¹kowej, Podleœnej i ¯ytniej
w Kosowie, ul. Okrê¿nej w Lesznowoli,
ul. Sportowej w Lesznowoli, ul. Kwiatowej w Mysiadle, ul. Cichej i Polnych Bratków w Stefanowie, ul. Miodowej oraz
Malowniczej w Woli Mrokowskiej.
W roku 2008 Rada Gminy Lesznowola udziela równie¿ pomocy finansowej
Samorz¹dowi Powiatu Piaseczyñskiego
w kwocie 3 037 710 z³ na budowê i modernizacjê nastêpuj¹cych dróg:
• projekt budowy ul. ¯ytniej w Kosowie,
• projekt budowy ul. Polnej w Wólce Kosowskiej,
• projekt przebudowy ul. Wojska
Polskiego we W³adys³awowie, Wilczej Górze i Lesznowoli
• przebudowê ul. Wojska Polskiego
w Lesznowoli i Wilczej Górze,

I etap od ul. S³onecznej do ul. ¯wirowej wraz z przebudow¹ skrzy¿owania ul. Wojska Polskiego
w Lesznowoli,
• budowê ul. Weso³ej w Wólce Kosowskiej.
Na budowê i remonty dróg Gmina
przeznaczy³a w roku bie¿¹cym oko³o
16 900 000 z³. Zlecono szereg projektów
drogowych za ³¹czn¹ kwotê oko³o
1 300 000 z³. Natomiast na inwestycje
zwi¹zane z budow¹ oœwietlenia ulicznego przeznaczyliœmy oko³o 2 500 000 z³.
Corocznie znaczn¹ czêœæ bud¿etu
przeznaczamy na powy¿sze cele, gdy¿
zale¿y nam na stworzeniu dobrze oœwietlonych i bezpiecznych ci¹gów komunikacyjnych.
Karolina Kieœ
Referat Budowy, Utrzymania Dróg
i Zasobów Mieszkaniowych

Uchwa³y Rady Gminy Lesznowola
podjête w okresie od 26 wrzenia do 21 listopada 2008 r.
26 wrzenia 2008

Uchwa³a Nr 266/XX/2008

Uchwa³a Nr 261/XX/2008
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na 2008 r.

Uchwa³a Nr 262/XX/2008
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorz¹dowi Powiatu Piaseczyñskiego.

w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie na rzecz gminy Lesznowola
prawa u¿ytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomoœci oznaczonej
w ewidencji gruntów nr 21 o pow.
0.1070 ha, po³o¿onej w obrêbie Zak³ady
Zamienie, gmina Lesznowola.

ew.71/4 gmina Lesznowola oœrodka gier
na automatach.

Uchwa³a Nr 271/XX/2008
w sprawie opinii dotycz¹cej lokalizacji
we wsi Wólka Kosowska na dzia³kach
o nr ew. 51/6, 51/7 gmina Lesznowola
oœrodka gier na automatach.

Uchwa³a Nr 263/XX/2008
w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2009.

Uchwa³a Nr 264/XX/2008
w sprawie uchylenia uchwa³ Rady Gminy Lesznowola Nr 158/XiV/07 z dnia 21
grudnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz¹dowi Województwa Mazowieckiego oraz Nr 243/
XVIII/08 z dnia 19 czerwca 2008r. zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Samorz¹dowi Województwa Mazowieckiego.

Uchwa³a Nr 265/XX/2008
w sprawie uchylenia uchwa³y Nr 157/XIV/
07 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21
grudnia 2007r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz¹dowi Województwa Mazowieckiego.

Uchwa³a Nr 267/XX/2008

Uchwa³a Nr 272/XX/2008

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

w sprawie nadania nazwy drodze.

Uchwa³a Nr 268/XX/2008

Uchwa³a Nr 274/XX/2008

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu Lesznowola – Kolonia Lesznowola.

w sprawie nadania nazwy drodze.

Uchwa³a Nr 269/XX/2008

Uchwa³a Nr 276/XX/2008

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu
Magdalenka.

w sprawie wprowadzenia strefy wolnej
od dymu tytoniowego dla terenu Gminy
Lesznowola.

Uchwa³a Nr 273/XX/2008
w sprawie nadania nazw drogom.

Uchwa³a Nr 275/XX/2008
w sprawie nadania nazwy drodze.

Uchwa³a Nr 277/XX/2008
Uchwa³a Nr 270/XX/2008
w sprawie opinii dotycz¹cej lokalizacji
we wsi Wólka Kosowska na dzia³ce o nr

w sprawie wspó³dzia³ania z Samorz¹dem
Województwa Mazowieckiego.
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21 listopada 2008

Uchwa³a Nr 288/XXI/2008

Uchwa³a Nr 298/XXI/2008

w sprawie nadania nazwy drodze.

w sprawie nadania nazwy drodze.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia³ania
Narkomanii na 2009 rok.

Uchwa³a Nr 290/XXI/2008

Uchwa³a Nr 299/XXI/2008

w sprawie nadania nazwy drodze.

w sprawie uchwalenia rocznego programu wspó³pracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego na 2009 rok.

Uchwa³a Nr 278/XXI/2008
w sprawie realizacji projektu PN. „Budowa ulicy Familijnej odcinek d³ugoœci
388 m od ul. Polnej „ w miejscowoœci
£azy w ramach programu Wieloletniego
pod nazw¹ „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w 2008-2011”.

Uchwa³a Nr 289/XXI/2008

Uchwa³a Nr 291/XXI/2008
Uchwa³a Nr 279/XXI/2008
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci wsi Nowa Wola
i Zgorza³a – etap IV.

w sprawie nadania nazwy drodze.

Uchwa³a Nr 292/XXI/2008
Uchwa³a Nr 300/XXI/2008

w sprawie nadania nazwy drodze.

Uchwa³a Nr 293/XXI/2008
w sprawie nadania nazw drogom.

Uchwa³a Nr 280/XXI/2008
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci wsi Nowa Wola
i Zgorza³a – etap II.

Uchwa³a Nr 281/XXI/2008
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Lesznowola,
Kolonia
Lesznowola,
Janczewice, Podolszyn, oraz terenu PAN
Jastrzêbiec, PAN Kosów w gminie Lesznowola.

Uchwa³a Nr 294/XXI/2008
w sprawie wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie przez Gminê Lesznowola czêœci nieruchomoœci, oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków nr 1/
229, po³o¿onej w obrêbie KPGO Wysiad³o.

Uchwa³a Nr 295/XXI/2008
w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola
zabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr
48/28, po³o¿onej w obrêbie PGR i Radiostacja £azy, gmina Lesznowola.

w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego Pt. „Kapita³ na przysz³oœæ” finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Program Operacyjny
Kapita³ Ludzki 2007-2013 Priorytet VII,
Dzia³anie 7.1, Poddzia³anie 7.1.1 oraz
bud¿etu Gminy Lesznowola w roku 2008.

Uchwa³a Nr 301/XXI/2008
w sprawie opinii dotycz¹cej lokalizacji
we wsi Jab³onowo na dzia³kach o nr ew.
11/14,11/15,11/16 gmina Lesznowola
oœrodka gier na automatach.

Uchwa³a 302/XXI/2008
w sprawie opinii dotycz¹cej lokalizacji
we wsi Jab³onowo na dzia³ce o nr ew.
40/4 gmina Lesznowola oœrodka gier na
automatach.

Uchwa³a Nr 282/XXI/2008
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu Stara Iwiczna
(cz. pó³nocna).

Uchwa³a Nr 283/XXI/2008
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu Stara Iwiczna
(cz. po³udniowa).

Uchwa³a Nr 296/XXI/2008

Uchwa³a Nr 303/XXI/2008

w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿
w przetargu ustnym nieograniczonym
dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajduj¹cym siê
na nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/169, po³o¿onej w obrêbie KPGO Wysiad³o, gmina
Lesznowola wraz z przynale¿nym udzia³em w prawie w³asnoœci nieruchomoœci
gruntowej oraz w czêœciach wspólnych
budynku.

w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie
przez Gminê Lesznowola prawa w³asnoœci zabudowanej nieruchomoœci po³o¿onej
przy ul. Krasickiego 58 w Nowej Iwicznej.

Uchwa³a Nr 284/XXI/2008
w sprawie sprostowania b³êdu pisarskiego w uchwale Rady Gminy Lesznowola.

Uchwa³a Nr 285/XXI/2008
w sprawie sprostowania b³êdów pisarskich
w uchwa³ach Rady Gminy Lesznowola.

Uchwa³a Nr 286/XXI/2008
w sprawie nadania nazwy drodze.

Uchwa³a Nr 287/XXI/2008
w sprawie nadania nazwy drodze.

Uchwa³a Nr 304/XXI/2008
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek
podatku od nieruchomoœci na 2009 rok.

Uchwa³a Nr 305/XXI/2008
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek
podatku od œrodków transportowych na
2009 rok.

Uchwa³a Nr 297/XXI/2008
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 254/XIX/2008
Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca
2008r. w sprawie wyra¿enia zgody na
odst¹pienie od obowi¹zku przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu
u¿ytkowego stanowi¹cego w³asnoœæ
Gminy Lesznowola, po³o¿onego w budynku w Mysiadle przy ul. Topolowej 2
oraz wyra¿enia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu u¿ytkowego z Poczta
Polsk¹.

Uchwa³a Nr 306/XXI/2008
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta
przyjêtej jako podstawê obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w roku
2009.

Uchwa³a Nr 307/XXI/2008
w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkó³ i placówek
niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola.
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Uchwa³a Nr 308/XXI/2008

Uchwa³a Nr 310/XXI/2008

w sprawie ustalenia wysokoœci ekwiwalentu pieniê¿nego dla cz³onków Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 262/XX/08 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 26 wrzeœnia 2008r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorz¹dowi Powiatu Piaseczyñskiego.

Uchwa³a Nr 309/XXI/2008
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2008 r.

Uchwa³a Nr 311/XXI/2008
w sprawie zaci¹gniêcia kredytu komer-

cyjnego w banku wybranym w drodze
przetargu nieograniczonego na pokrycie
deficytu bud¿etowego.

Uchwa³a Nr 312/XXI/2008
w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2009.

Zarz¹dzenia Wójta Gminy Lesznowola
podjête w okresie
od 3 wrzenia 2008 r. do 21 listopada 2008 r.
Lp.

Zarz¹dzenie
Nr

Data

w sprawie

1.

3 wrzenia
2008r.

195/2008

zmian w bud¿ecie gminy na 2008r.

2.

9 wrzenia
2008r.
11 wrzenia
2008r.

196/2008

zmian w bud¿ecie gminy na 2008r.

197/2008

zawarcia umowy na: Remont ulicy Osiedlowej na odcinku od przedszkola
do ul. £abêdziej w Mysiadle.

4.

11 wrzenia
2008r.

198/2008

5.

12 wrzenia
2008r.

199/2008

Powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: Utrzymanie czystoci na terenie Gminy Lesznowola
w roku 2008.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: Budowê ul. Irysowej w £azach.

6.

12 wrzenia
2008r.

200/2008

7.

12 wrzenia
2008r.

201/2008

8.

17 wrzenia
2008r.

202/2008

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: Nasadzenia i utrzymanie terenów zielonych w Gminie
Lesznowola.

9.

17 wrzenia
2008r.
17 wrzenia
2008r.

203/2008

zawarcia umowy na : Budowê owietlenia w ul. Spokojnej w £azach.

204/2008

zawarcia umowy na: Budowê owietlenia w ul. Us³ugowej w £azach.

17 wrzenia
2008r.
19 wrzenia
2008r.

205/2008

zawarcia umowy na: Budowê owietlenia w ul. Lazurowej w Marysinie.

206/2008

powo³ania Komisji do oszacowania zakresu i wysokoci szkód
w gospodarstwie rolnym.

22 wrzenia
2008r.
23 wrzenia
2008r.

207/2008

zawarcia umowy na: Budowê wodoci¹gu tranzytowego Mysiad³o –
Zgorza³a.
zawarcia umowy na: Remont dróg gminnych na terenie Gminy
Lesznowola w 2008 roku.

15.

25 wrzenia
2008r.

209/2008

zmian w bud¿ecie gminy na 2008r.

16.

30 wrzenia
2008r.

210/2008

zawarcia umowy na: remont parkingu przy Urzêdzie Gminy Lesznowola.

3.

10.
11.
12.
13.
14.

208/2008

zawarcia umowy na: Pe³nienie nadzoru inwestorskiego w zakresie
realizacji zadania pn. „Remont ul. Osiedlowej na odcinku od przedszkola
do ul. £abêdziej w Mysiadle.
zmian w bud¿ecie gminy na 2008r.
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Lp.

Zarz¹dzenie
Nr

Data

w sprawie

17.

30 wrzesieñ
2008r.

211/2008

powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na:
zadanie nr 1: sporz¹dzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci obrêbu: Stara
Iwiczna oraz Nowa Iwiczna,
zadanie nr 2: sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla
czêci obrêbu: W³adys³awów, Wilcza Góra, Lesznowola i
Kolonia Lesznowola, Nowa Wola i Zgorza³a – etap I, Nowa
Wola i Zorza³a–etap III,
zadanie nr 3: sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla
czêci obrêbu: Mroków,
zadanie nr 4: sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla
czêci obrêbu Wola Mrokowska i Warszawianka,
zadanie nr 5: sporz¹dzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci obrêbu: Stara
Iwiczna,
zadanie nr 6: sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla
czêci obrêbu Mysiad³o,
zadanie nr 7: sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla
czêci obrêbu: £azy,
zadanie nr 8: sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla
czêci obrêbu: Nowa Iwiczna,
zadanie nr 9: sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla
czêci obrêbu Kolonia Warszawska i czêæ obrêbu
Stefanowo,
zadanie nr 10: sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla
czêci obrêbu: £azy,
zadanie nr 11: sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla
czêci obrebu Zamienie.

18.

3 padziernika
2008r.
3 padziernika
2008r.

212/2008

harmonogramu realizacji bud¿etu Gminy Lesznowola w 2008r.

213/2008

zawarcia umowy na: utrzymanie czystoci na terenie Gminy Lesznowola
w roku 2008.

20.

6 padziernika
2008r.

214/2008

21.

7 padziernika
2008r.

215/2008

powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: pe³nienie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji
rozbudowy Zespo³u Szkó³ Publicznych wraz z zapleczem sportowym
w miejscowoci Lesznowola.
powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: budowê kanalizacji i wodoci¹gu ul. Nadrzeczna
w Wólce Kosowskiej.

22.

7 padziernika
2008r.

216/2008

Zawarcia umowy na: rozbudowê Zespo³u Szkó³ Publicznych wraz
z zapleczem sportowym w Lesznowoli.

23.

8 padziernika
2008r
8 padziernika
2008r.

217/2008

zmian w bud¿ecie gminy na 2008r.

218/2008

powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: budowê owietlenia ulicznego w ul. Koñcowej wraz
z owietleniem boiska w miejscowoci Lesznowola i Magdalenka.

9 padziernika
2008r.

219/2008

powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: budowê wodoci¹gu i kanalizacji w ul. Postêpu na
dzia³kach o nr ew.280,290,291,221 w Zgorzale.

19.

24.

25.
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Lp.

Zarz¹dzenie
Nr

Data

w sprawie

26.

9 padziernika
2008r.

220/2008

powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: rozbudowê oczyszczalni KOSÓW do przepustowoci
1000m3/d wraz z przebudow¹ rowu melioracyjnego J w Wólce
Kosowskiej.

27.

13 padziernika
2008r.
13 padziernika
2008r.

221/2008

29.

15 padziernika
2008r.

223/2008

zawarcia umowy na: nasadzenie i utrzymanie terenów zielonych
w Gminie Lesznowola.
powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: budowê owietlenia ulicznego w ul. Willowej w
miejscowoci Nowa Iwiczna.
zmian w bud¿ecie gminy na 2008r.

30.

17 padziernika
2008r.
20 padziernika
2008r.

224/2008

20 padziernika
2008r.
21 padziernika
2008r.

226/2008

powo³ania Dyrektora Gminnego Orodka Kultury w Lesznowoli.

227/2008

powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: budowê wodoci¹gu i kanalizacji w ul. Lokalnej od
ul. Okrê¿nej na dzia³kach o nr ewid. 90/6, 290/17, 290/18, 291/15, 278,
18, 75 w Lesznowoli.

22 padziernika
2008r.
22 padziernika
2008r.

228/2008

zawarcia umowy na budowê ul. Irysowej w £azach.

229/2008

36.

23 padziernika
2008r.

230/2008

powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: budowê wodoci¹gu i kanalizacji w ul. lokalnej od
ul. Postêpu w Zgorzale.
powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: remont ul. Zak³adowej w Zamieniu.

37.

23 padziernika
2008r.
27 padziernika
2008r.

231/2008

39.

30 padziernika
2008r.

233/2008

40.

30 padziernika
2008r.

234/2008

41.

30 padziernika
2008r.

235/2008

zmian w bud¿ecie gminy na 2008r.

42.

6 listopada
2008r.

236/2008

43.

6 listopada
2008r.

237/2008

zawarcia umowy na: Zadanie nr 1- sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu: Stara Iwiczna oraz Nowa Iwiczna.
zawarcia umowy na: Zadanie nr 2- sporz¹dzenie zamiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu: W³adys³awów (pomiêdzy ul. ¯wirow¹ a ul. Zielon¹),
Wilcza Góra (droga), Lesznowola i Kolonia Lesznowola (droga),
Nowa Wola i Zgorza³a –etap I (droga), Nowa Wola i Zgorza³a – etap III
(droga).

44.

6 listopada
2008r.

238/2008

45.

6 listopada
2008r.

239/2008

28.

31.
32.
33.

34.
35.

38.

222/2008

225/2008

232/2008

powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: budowê ul. Cichej w £azach.
powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: remont ul. Karasia w Kosowie.

powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: remont ul. W¹skiej w Magdalence.
zawarcia umowy na: pe³nienie nadzoru inwestorskiego w zakresie
budowy ul. Irysowej w £azach.
zawarcia umowy na: pe³nienie nadzoru inwestorskiego w zakresie
rozbudowy Zespo³u Szkó³ Publicznych wraz z zapleczem sportowym
w Lesznowola.
powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: budowê ul. Koñcowej w Magdalence.

zawarcia umowy na: Zadanie nr 3- sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu: Mroków (ul. M. wi¹tkiewicz).
zawarcia umowy na: Zadanie nr 4- sporz¹dzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu: Wola Mrokowska i Warszawianka (rejon ul. Ogrodowej
i ul. Rejonowej).
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Zarz¹dzenie
Nr

Lp.

Data

46.

6 listopada
2008r.

240/2008

47.

6 listopada
2008r.

241/2008

48.

6 listopada
2008r.

242/2008

49.

6 listopada
2008r.

243/2008

50.

6 listopada
2008r.

244/2008

51.

6 listopada
2008r.

245/2008

52.

6 listopada
2008r.

246/2008

53.

7 listopada
2008r.
7 listopada
2008r.

247/2008
248/2008

powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na: budowê owietlenia w ul. Polnej w Wilczej Górze.
zmian w bud¿ecie gminy na 2008r.

55.

14 listopada
2008r.

249/2008

projektu bud¿etu gminy Lesznowola na rok 2009.

56.

19 listopada
2008r.
20 listopada
2008r.

250/2008

zawarcia umowy na: Budowê kanalizacji i wodoci¹gu ul. Nadrzeczna
w Wólce Kosowskiej.
zmian w bud¿ecie gminy na 2008r.

21 listopada
2008r.

252/2008

54.

57.
58.

251/2008

w sprawie
zawarcia umowy na: Zadnie nr 5- sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu: Stara Iwiczna (rejon ul. Mleczarskiej i ul. Nowej).
zawarcia umowy na: Zadnie nr 6- sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu: Mysiad³o (rejon pomiêdzy ul. Poln¹ i ul. Ogrodow¹).
zawarcia umowy na: Zadnie nr 7- sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu: £azy (rejon przy ul. £¹cznoci w kierunku ul. Kwiatowej).
zawarcia umowy na zadanie Nr 8- sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu: Nowa Iwiczna (rejon ul. Cichej i ul. Mleczarskiej).
zawarcia umowy na: Zadnie nr 9- sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu: Kolonia Warszawska i czêæ obrêbu Stefanowi.
zawarcia umowy na: zadnie nr 10- sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu: £azy (rejon Al. Krakowskiej o symbolu jednostki planistycznej
w obowi¹zuj¹cym planie A 10 UPST).
zawarcia umowy na: zadnie nr 11- sporz¹dzenie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu: Zamienie (czêæ pó³nocna).

zawarcia umowy na: Budowê owietlenia ulicznego w ul. Koñcowej wraz
z owietleniem boiska w miejscowoci Lesznowola i Magdalenka.

Rozstrzygniecie Konkursu KRUS
na bezpieczne gospodarstwo rolne
w Gminie Lesznowola

Laureaci z Samorz¹dem Gminy

Sporz¹dzi³a:
Irena Liwiñska
Inspektor Biura Rady Gminy
W dniu 26.09.2008 r., podczas Sesji
Rady Gminy Lesznowola rozstrzygniêto kolejn¹ edycjê konkursu „Gospodarstwo rolne bezpieczne dla
cz³owieka i œrodowiska naturalnego”. Organizatorami Konkursu byli: Oddzia³ Regionalny
KRUS w Warszawie, Urz¹d
Gminy Lesznowola oraz Mazowiecka Izba Rolnicza, wspó³organizatorami tegorocznej edycji by³ Oddzia³ Okrêgowy PZU
S.A. w Warszawie oraz producent opryskiwaczy ze Znakiem
Bezpieczeñstwa KRUS – Firma
Kwazar Corporation Sp. z o.o.
z Jaktorowa. Tegoroczni laureaci konkursu wywi¹zali siê
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z zasad bezpiecznej pracy, ochrony
zdrowia i œrodowiska naturalnego. Laureatami tegorocznej edycji zostali:
I miejsce:
– Wanda i Wojciech Nockiewicz
z Nowej Woli;
II miejsce:
– Wies³awa i S³awomir Pakula z Woli
Mrokowskiej;

Z nowym rokiem wzrosn¹ op³aty za
sk³adowanie odpadów, przez co wzrosn¹
ceny zmieszanych odpadów komunalnych. Jest to spowodowane koniecznoœci¹ wywi¹zania siê z unijnych zobowi¹zañ, mówi¹cych o ograniczeniu iloœci niesegregowanych odpadów komunalnych
trafiaj¹cych na sk³adowiska. Unia Europejska wymaga, aby do 2010 roku na sk³adowiska wywo¿ono nie wiêcej ni¿ 75%
zmieszanych odpadów komunalnych,
w 2013 – nie wiêcej ni¿ 50%, zaœ w 2020
roku ma ich tam byæ nie wiêcej ni¿ 35%.
W przeciwnym razie na Polskê zostan¹ na³o¿one kary finansowe. W Polsce do odzysku trafia jedynie oko³o 3% odpadów,
pozosta³e wywo¿one s¹ na wysypiska,
gdy¿ dotychczas najtañsze by³o sk³adowanie œmieci. Segregacja zaczyna nam siê
op³acaæ, bo segreguj¹c za wywóz zap³acimy nawet o 30% mniej. Ni¿sze ceny maj¹
nas przekonaæ do segregowania odpadów.

Przydomowy kompostownik – cenny
nawóz ³atwy do przygotowania, i to
niemal za darmo
Jedn¹ czwart¹ wszystkich odpadów
stanowi¹ odpady organiczne. Jeœli posiadamy dzia³kê, mo¿emy wydzielaæ odpady organiczne i stworzyæ swój przydomowy kompostownik. Odpowiednio kompostowane odpady stanowi¹ bardzo cenny
nawóz roœlinny. Proces kompostowania
mo¿e przebiegaæ w pryzmach, w kompostownikach wykonanych w miejscu kompostowania,w termokompostownikach
lub w urz¹dzeniach o zaawansowanej
technologii kompostowania.
Kompost to nawóz organiczny, który
powsta³ w wyniku tlenowego rozk³adu
biomasy, czyli s¹ to odpady organiczne,
które, poprzez dostêp tlenu i dzia³alnoœæ
mikroorganizmów, rozk³adane s¹ na czynniki pierwsze. Ca³kowity rozk³ad resztek
w ogrodowym kompostowniku mo¿e
trwaæ od trzech miesiêcy nawet do trzech
lat (zale¿y to m.in. od rodzaju odpadków,
temperatury, wilgotnoœci). Bardzo wa¿ny
w ca³ym procesie jest dostêp tlenu i obec-

III miejsca:
– Barbara i Marek Makulscy z Kolonii Lesznowola;
– Zofia i Jerzy Marczak z Nowej Woli.

rzy dobrowolnie wspieraj¹ nasz¹ dzia³alnoœæ w tym zakresie.
W imieniu organizatorów wszystkim
rolnikom z Gminy Lesznowola ¿yczymy
sukcesów i bezwypadkowej pracy.

Organizatorzy pragn¹ podziêkowaæ
szczególnie rolnikom, którzy wziêli
udzia³ w konkursie. Dziêkujemy tak¿e
wspó³organizatorom i sponsorom, któ-

Joanna Piwowarska
Inspektor ds. Rolnictwa

Segregacja odpadów sposobem
na zmniejszenie kosztów
wywozu odpadów
noœæ mikroorganizmów. Rozk³ad kompostu przyœpieszaj¹ d¿d¿ownice. Powstaj¹cym kompostem mo¿na u¿yŸniaæ rabaty,
zaprawiaæ do³ki przy sadzeniu drzew
i krzewów, a po przesianiu przez sito –
wzbogacaæ nim ziemiê do kwiatów doniczkowych. Sk³adaj¹c domowe odpadki
na pryzmie kompostowej, mniej te¿ zap³acimy za wywóz œmieci.

Segregacja surowców wtórnych
We wspó³czesnej gospodarce, znaj¹cej
potrzebê zrównowa¿onego rozwoju, a tak¿e wartoœæ surowców, które s¹ wyrzucane
z obiegu, d¹¿y siê do zminimalizowania
iloœci odpadów. Oprócz zwiêkszania odzysku surowców znajduj¹cych siê w odpadach, osi¹ganego poprzez segregacjê
w gospodarstwach domowych lub sortowniach odpadów, iloœæ odpadów mo¿na
zmniejszyæ poprzez stosowanie czystych
technologii, ma³o lub bezodpadowych,
a tak¿e redukuj¹c liczbê zbêdnych opakowañ, szczególnie jednorazowych.
Na poziomie konsumenta nie mo¿emy
bezpoœrednio wp³ywaæ na stosowane
technologie. Mo¿emy jednak robiæ to
w sposób poœredni, kupuj¹c produkty
produkowane przy stosowaniu czystych
technologii. Konsumenci mog¹ bezpoœrednio wp³ywaæ na iloœæ odpadów opakowaniowych – ograniczaj¹c na przyk³ad
iloœæ torebek jednorazowych, prosz¹c
o pakowanie produktów w papier, u¿ywaj¹c toreb wielokrotnego u¿ytku (z materia³u), pij¹c napoje w butelkach zwrotnych. Odpady, których powstania nie da
siê unikn¹æ, powinny byæ przez konsumentów zbierane i wyrzucane w taki sposób, aby zapewniæ ich powrót do obiegu
materii w postaci surowców wtórnych.

Wyselekcjonowany papier, szk³o, plastik, aluminium czy metal mo¿na oddaæ
firmie, z któr¹ mamy podpisan¹ umowê
i odpady zostan¹ przez ni¹ zabrane
(oczywiœcie po ni¿szej cenie ni¿ te zmieszane) lub wrzucaæ do specjalnych pojemników ustawionych w ogólnodostêpnych miejscach.
Na kolejnej stronie przedstawione
jest kilka podstawowych zasad poprawnego segregowania odpadów.
Segreguj¹c oszczêdzamy, ale tak¿e
dbamy o œrodowisko naturalne. Unikaj¹c sk³adowania – unikamy przenikania
substancji niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i czasami ¿ycia ludzi, roœlin
i zwierz¹t i zanieczyszczania œrodowiska.
Jeœli nie przekonamy siê do segregacji
odpadów, bêdziemy p³aciæ s³one kary za
nieprzestrzeganie unijnego prawa. Warto, wiêc zacz¹æ oszczêdzaæ œrodowisko
i w³asn¹ kieszeñ.
Przypominamy równie¿, ¿e zgodnie
z Regulaminem utrzymania czystoœci
i porz¹dku na terenie Gminy Lesznowola roz. II § 4 ust.2 oraz Ustawy z dn.
13.09.1996r. o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 2005r.
Nr 236, poz. 2008) art. 6 pkt 1, w³aœciciele nieruchomoœci maj¹ obowi¹zek
zawarcia umowy z Przedsiêbiorc¹, posiadaj¹cym zezwolenie Wójta Gminy
Lesznowola, na odbierania odpadów
z nieruchomoœci i okazania tej umowy
uprawnionym osobom lub instytucjom
wraz z dowodami uiszczenia bie¿¹cych
op³at z tego tytu³u.
Joanna Szpakiewicz
Podinspektor w Referacie
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa
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Kilka podstawowych zasad poprawnego segregowania odpadów:
Nie wrzucaj

PAPIER

Gazety i czasopisma, papier do
pisania, ksi¹¿ki w miêkkich
ok³adkach, torebki papierowe,
pude³ka, tekturê, kartony

Papieru zabrudzonego
¿ywnoci¹, smo³¹,
chemikaliami, odchodami
zwierzêcymi, papieru z foli¹ np.
koperta z foliowym okienkiem
w miejscu adresata, ksi¹¿ek
w twardej ok³adce, worków po
cemencie, tapet, kartonów po
mleku i napojach

Pamiêtaj, by usun¹æ zszywki,
metalowe czêci i plastikowe
opakowania, oderwij naklejki,
woskowane wk³adki. Z³ó¿ na
p³asko pude³ka, zgnieæ foremki
z jaj

SZK£O

Butelki i s³oiki szklane do
napojów i ¿ywnoci

Szklanych talerzy, szklanek,
fajansu, porcelany, luster, szk³a
okiennego, samochodowego,
¿arówek, lamp neonowych,
reflektorów, p³ytek
ceramicznych, szk³a
okularowego

Nie t³ucz szk³a przed
wrzuceniem do pojemnika,
wrzucaj czyste opakowania,
zdejmuj metalowe czy
plastikowe nakrêtki, zdejmij
etykiety

TWORZYWA
SZTUCZNE

Plastikowe pojemniki
oznaczone symbolami PET

Butelek i pojemników z
zawartoci¹, po olejach
silnikowych, zabawek i sprzêtu
AGD, tuby z kosmetyków
i rodków higieny, wyroby
techniczne i ich obudowy

Wrzucaj czyste opakowania,
zgnieæ butelki przed
wrzuceniem, odkrêæ korek,
zdejmij etykiety

METAL

Puszki po konserwach, drobny Opakowañ po aerozolach,
z³om ¿elazny, metale kolorowe, puszek po farbach,
chemikaliach, smarach,
kapsle
substancjach niebezpiecznych,
baterii, puszek aluminiowych

Oddziel czêci metalowe od
elementów wykonanych ze
szk³a lub plastiku, zdejmij
etykiety

ALUMINIUM

Aluminiowe puszki po napojach Z³omu ¿elaznego, puszek po
konserwach, kapsli. Do
recyklingu aluminium nie
nadaj¹ siê: puszki po farbach,
olejach, opakowania
aerozolowe

Sprawd magnesem czy
puszka na pewno jest
aluminiowa, aluminium nie
przyci¹ga magnesu, zgnieæ
puszki przed wrzuceniem.
Urz¹d Gminy przeprowadza
akcjê bezp³atnego odbioru
materia³ów budowlanych
zawieraj¹cych azbest.
Materia³y takie, sk³adowane,
przygotowane do odbioru
z posesji, nale¿y zg³osiæ do
Urzêdu, do pok. 103.
Pozosta³e wysegregowane
odpady niebezpieczne nale¿y
zg³osiæ do firmy, która posiada
stosowne zezwolenie Starosty
Piaseczyñskiego.

ODPADY
S¹ to odpady typu: baterie,
NIEBEZPIECZNE akumulatory, przeterminowane
lekarstwa, odpady olejowe i
smary, zu¿yty sprzêt
elektryczny i elektroniczny,
wyroby zawieraj¹ce azbest.

ODPADY
ORGANICZNE

Obierki warzyw i owoców,
skorupki jajek, ³upiny
orzechów, fusy po kawie,
herbacie, zwiêd³e kwiaty ciête
i doniczkowe, skoszona trawa,
rozdrobnione ga³êzie drzew,
krzewów, wyrwane chwasty
(prócz perzu),Podarta tektura
i papier (niezadrukowany)

Zepsutej ¿ywnoci, miêsa,
koci, lici pora¿onych przez
choroby i szkodniki, odchodów
zwierzêcych, popio³u z kominka
lub pieca, worków z odkurzacza
owoców cytrusowych i skórek
po nich (spowalniaj¹ rozk³ad i
s¹ nas¹czone konserwantami),
resztek gotowanych potraw
(ci¹gaj¹ szczury)
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Do pojemnika wrzucaj
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Dopuszcza siê kompostowanie
odpadów organicznych na
w³asne potrzeby, w sposób nie
powoduj¹cy uci¹¿liwoci dla
otoczenia
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Zalewana dzia³ka
Problemem, który w ostatnim czasie
dotyka terenu naszej Gminy jest nawo¿enie ziemi i podwy¿szanie terenów nieruchomoœci przez ich w³aœcicieli. Nawo¿ona ziemia podwy¿szaj¹c teren dzia³ki
ma chroniæ j¹ przed zalewaniem.
Jednak¿e, bardzo czêsto, w wyniku
takich dzia³añ dochodzi do naruszenia
stosunków wodnych na gruncie i do zalewania s¹siednich nieruchomoœci. W³aœciciele posesji s¹siaduj¹cych z podwy¿szon¹ dzia³k¹ ponosz¹ szkody i nie mog¹
u¿ytkowaæ swojej nieruchomoœci we
w³aœciwy sposób.
Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo
wodne,w³aœciciel nie mo¿e zmieniaæ stanu wody na gruncie, a zw³aszcza kierunku odp³ywu znajduj¹cej siê na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odp³ywu ze Ÿróde³ ze szkod¹ dla gruntów s¹siednich.
Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego oraz § 28 i § 29 Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie,
dzia³ka budowlana, na której sytuowane s¹ budynki, powinna byæ wyposa¿ona w kanalizacjê umo¿liwiaj¹c¹ odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnosp³awnej.
W razie braku mo¿liwoœci przy³¹czenia
do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnosp³awnej, dopuszcza siê odprowadzanie wód opadowych na w³asny teren nieutwardzony, do do³ów ch³onnych
lub do zbiorników retencyjnych. Dokonywanie zmiany naturalnego sp³ywu
wód opadowych w celu kierowania ich
na teren s¹siedniej nieruchomoœci jest
zabronione.
W³aœciciel zalewanego gruntu mo¿e
wyst¹piæ do:
1) s¹du cywilnego z powództwem
o ochronê w³asnoœci:
Poszkodowany mo¿e dochodziæ swoich praw na drodze na drodze procesu cywilnego. Powód mo¿e powo³aæ
siê na przepisy tzw. prawa s¹siedzkiego i wykazaæ, i¿ dzia³ania s¹siada spowodowa³y szkodê, któr¹ poniós³.
2) zwróciæ siê do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
Je¿eli na podwy¿szonej dzia³ce trwa
ju¿ proces budowlany budynku mieszkalnego, inspektor nadzoru budowlanego, jako organ kontrolny, interwe-

niuj¹c powinien sprawdziæ, czy realizowana inwestycja jest zgodna z decyzj¹ pozwolenia na budowê. Je¿eli
wystêpuje znaczna ró¿nica, wskutek
bezprawnego nawiezienia ziemi
i zmiany rzêdnych, to fakt ten jest
podstaw¹ do podwa¿enia zgodnoœci
realizacji budowy z decyzj¹ pozwolenia na budowê.
3) zwróciæ siê do wójta (burmistrza)
gminy:
Z³o¿enie wniosku o zak³óceniu stosunków wodnych powoduje wszczêcie postêpowania administracyjnego.
Po zawiadomieniu wszystkich stron,
wyznaczany jest termin przeprowadzenia oglêdzin w terenie. Oglêdziny w terenie koñcz¹ siê sporz¹dzeniem protoko³u. Po przeprowadzeniu
oglêdzin, w przypadku braku mo¿liwoœci podjêcia jednoznacznej decyzji w sprawie, powo³ywani s¹ specjaliœci w zakresie hydrogeologii, którzy
opracowuj¹ ekspertyzê okreœlaj¹c¹
wp³yw podwy¿szenia dzia³ki na zak³ócenie stosunków wodnych na danym terenie. Taka ekspertyza jest podstaw¹ dla Urzêdu do wydania decyzji
administracyjnej.

ziemi, wskazuj¹c na tej podstawie najlepsze miejsce pod budowê domu.
Ponadto nabywaj¹c dzia³kê, z zamiarem budowy na niej domu mieszkalnego,
która by³a do niedawna ziemi¹ u¿ytkowan¹ rolniczo, nale¿y pamiêtaæ, ¿e tereny rolnicze by³y zmeliorowane i pod ziemi¹ istnia³ system s¹czków i zbieraczy,
które odprowadza³y wodê do pobliskiego rowu melioracyjnego lub do rzeki.
Zmieniaj¹c u¿ytkowanie terenu z rolniczego na budowlany, trzeba pamiêtaæ,
i¿ rzecz¹ bezwzglêdnie konieczn¹, przed
rozpoczêciem procesu budowlanego jest
dokonanie przebudowy systemu melioracyjnego (tj. uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ze Starostwa Powiatowego).
Przerwany system melioracyjny powodowa³ bêdzie zalewanie naszej dzia³ki, a tak¿e dzia³ek s¹siednich.
Nawo¿enie ziemi i podwy¿szanie terenu wydaje siê czêsto prostym sposobem ochrony nieruchomoœci przed zalewaniem, w porównaniu z przebudow¹ systemu melioracyjnego na podstawie uzyskanych stosownych pozwoleñ.
Rodzi jednak o wiele wiêcej problemów
i jest niezgodne z obowi¹zuj¹cym prawem.

Decyzja okreœla termin przywrócenia
stanu pierwotnego dzia³ki lub nakazuje
zamontowanie urz¹dzeñ zapobiegaj¹cych szkodom – w przypadku stwierdzenia zmiany stosunków wodnych na omawianym terenie ze szkod¹ dla gruntów
s¹siednich lub te¿ umarza postêpowanie,
w przypadku nie stwierdzenia ich naruszenia.
Je¿eli decyzja nie zostanie wykonana w terminie stosowane s¹ przepisy
Ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym
w administracji tj. upomnienie i na³o¿enie grzywny (mo¿e byæ nak³adana kilkakrotnie w tej samej lub wy¿szej kwocie – jednorazowo do 5.000 z³). Grzywna nie uiszczona w terminie podlega
œci¹gniêciu w trybie egzekucji nale¿noœci pieniê¿nych przez Urz¹d Skarbowy.
Je¿eli nak³adanie grzywny nie jest skuteczne mo¿e zostaæ zastosowane wykonanie zastêpcze decyzji.
Aby zapobiec tym problemom, przed
nabyciem dzia³ki, powinniœmy zwróciæ
uwagê na kilka podstawowych aspektów.
Du¿e znaczenie ma zarówno uzbrojenie terenu, jak te¿ mo¿liwoœci planowania architektury, a tak¿e warunki przyrodnicze tj. woda gruntowa i mikroklimat. Warto pokusiæ siê o zatrudnienie
geologa, by zbada³ grunt, okreœli³ poziom wód gruntowych i sprawdzi³ jakoœæ

Joanna Piwowarska
Inspektor w Referacie
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa

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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Informacja dla Mieszkañców  Klientów
Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej
Zmiana siedziby Zak³adu
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Lesznowoli informuje, i¿ w po³owie miesi¹ca listopada b.r. zosta³a zmieniona siedziba zak³adu. Nowa siedziba
Zak³adu mieœci siê w £azach, przy
ul. Przysz³oœci 8 (budynek œwietlicy).
Dlatego te¿ uleg³ zmianie nasz adres do
korespondencji. Jednoczeœnie informujemy, ¿e godziny pracy, a tak¿e kontakt
telefoniczny i e-mail pozostaj¹ bez
zmian.
Zawsze aktualne informacje uzyskacie Pañstwo na naszej stronie internetowej www.gzgk-lesznowola.pl

Nowa siedziba GZGK w £azach

Oto nasz adres do korespondencji:
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Lesznowoli z siedzib¹ w £azach
£azy, ul. Przysz³oœci 8, 05-552 Wólka Kosowska, tel. (0-22) 757 94 32
e-mail: gzgk@gzgk-lesznowola.pl
godziny pracy: poniedzia³ek 930-1730, wtorek-pi¹tek 800-1600
Leszek Zaborowski
Dyrektor GZGK

Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich, z której Polska korzysta w latach
2007-2013, przyznawana jest w ramach programów pomocowych wdra¿anych
na terenie ca³ego kraju oraz w ramach regionalnych programów operacyjnych, w których dotacje Unii Europejskiej mog¹ uzyskaæ projekty realizowane w granicach administracyjnych danego województwa.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego odzwierciedla
specyficzne cechy i potrzeby rozwojowe województwa. G³ównymi za³o¿eniami Programu s¹: poprawa konkurencyjnoœci oraz zwiêkszenie spójnoœci spo³ecznej, gospodarczej i przestrzennej
województwa mazowieckiego. Program
finansowany jest ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz krajowych œrodków publicznych
i prywatnych. W ramach Programu przewidziano osiem osi priorytetowych: siedem tematycznych (w ramach których
o dofinansowanie mog¹ ubiegaæ siê
okreœlone grupy beneficjentów) i jedn¹
oœ pomocy technicznej (przeznaczon¹
dla instytucji zaanga¿owanych we wdra¿anie Programu).
Oœ priorytetowa 1 Tworzenie warunków
dla rozwoju potencja³u innowacyjnego
i przedsiêbiorczoœci na Mazowszu ukierunkowana jest przede wszystkim na wsparcie przedsiêbiorczoœci. G³ówny nacisk
po³o¿ono w niej na wzrost konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci mazowieckich
przedsiêbiorców, zacieœnienie wspó³pracy pomiêdzy sfer¹ nauki a gospodark¹

oraz likwidacjê wszelkiego rodzaju barier utrudniaj¹cych prowadzenie i rozwój
dzia³alnoœci gospodarczej w regionie.
Szacuje siê, ¿e z bezpoœredniej pomocy
inwestycyjnej skorzysta ok. 600 mikro,
400 ma³ych i 200 œrednich przedsiêbiorstw.
Zgodnie z aktualnym harmonogramem naboru, od 20 marca 2009 r. planowany jest nabór wniosków w ramach
Dzia³ania 1.5 Rozwój przedsiêbiorczoœci –
dla projektów o wartoœci do 40 tys. PLN.
Warto ju¿ teraz zapoznaæ siê ze szczegó³ami tego dzia³ania oraz formularzami dokumentów (wniosek o dofinansowanie oraz biznes plan inwestycji), których wype³nienie wymagane jest w procesie aplikowania o œrodki unijne.
Dzia³anie 1.5 Rozwój przedsiêbiorczoœci skierowane jest do przedsiêbiorstw
nowopowsta³ych i funkcjonuj¹cych na
rynku, zarówno z bran¿ tradycyjnych, jak
i innowacyjnych. Celem dzia³ania jest
podniesienie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw przez dostosowanie do wymogów rynkowych, w tym zapewnienie
dostêpu do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakoœci. Dofinansowa-

nie ze œrodków Unii Europejskiej (do 75%
kosztów kwalifikuj¹cych siê do wsparcia)
mog¹ uzyskaæ projekty obejmuj¹ce m.in.:
• realizacjê nowych inwestycji zwi¹zanych
z: utworzeniem nowego przedsiêbiorstwa, rozbudow¹ istniej¹cego
przedsiêbiorstwa, wprowadzeniem
nowych produktów lub zasadnicz¹
zmian¹ procesu produkcyjnego,
• unowoczeœnianie wyposa¿enia niezbêdnego do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej (zakup maszyn, urz¹dzeñ),
• us³ugi doradcze w zakresie projektowania, wdra¿ania i doskonalenia: nowego produktu lub us³ugi, systemów:
zarz¹dzania jakoœci¹ i innych wspomagaj¹cych zarz¹dzanie, zarz¹dzania
œrodowiskiem, BHP oraz w zakresie
certyfikacji wyrobów, us³ug, maszyn
i urz¹dzeñ.
Instytucj¹ odpowiedzialn¹ za prawid³ow¹ realizacjê Programu, w tym Dzia³ania 1.5, jest Mazowiecka Jednostka Wdra¿ania Programów Unijnych. Szczegó³owe
informacje o konkursie, formularze dokumentów i instrukcje ich wype³niania
dostêpne s¹ na stronie internetowej
www.mazowia.eu. Ponadto, dla zainteresowanych uruchomiona zosta³a infolinia 0 801 101 101 i adres poczty elektronicznej punkt_kontaktowy@mazowia.eu.
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Katarzyna Trêbicka
G³ówny Specjalista
ds. Informacji Europejskiej
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Szanowni Pañstwo!
Dziêki staraniom Wójta Gminy Lesznowola Marii Jolanty Batyckiej-W¹sik
mo¿liwym by³o uruchomienie od wrzeœnia b.r. dy¿urów konsultanta ZPWiM.
W gminnej ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze S¹dowym zarejestrowanych jest ponad 4 tys.
mniejszych i wiêkszych firm zlokalizowanych na terenie Gminy Lesznowola.
S¹dzimy wiêc, i¿ bêd¹ mogli Pañstwo
pozyskaæ odpowiedŸ na wszystkie nurtuj¹ce Pañstwa pytania.
Szczególnie wa¿ny jest okres 20082013, kiedy to nastêpuje mo¿liwoœæ pozyskania przez przedsiêbiorców œrodków finansowych z Funduszy Unii Europejskiej.
Poni¿ej przedstawiam Pañstwu przybli¿ony zakres tematyki konsultacji.

ZAPROSZENIE
Szanowni Pañstwo Przedsiêbiorcy
z terenu Gminy Lesznowola!
Gmina Lesznowola wychodz¹c naprzeciw Pañstwa potrzebom zawar³a porozumienie ze Zwi¹zkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza na prowadzenie bezp³atnych konsultacji w okresie od 1 wrzeœnia 2008 r. do 31 marca
2011r. dla Przedsiêbiorców w zakresie:
1. Podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.
2. Mo¿liwoœci uzyskania wsparcia na realizacjê projektów w latach 20072013 ze œrodków publicznych.
3. Mo¿liwoœci i zasad uzyskania us³ug specjalistycznych.
Konsultacje bêd¹ udzielane przez konsultanta Pana Roberta Subramaniana
w Urzêdzie Gminy w Lesznowoli w ka¿d¹ pierwsz¹ œrodê miesi¹ca, w godz.
9.00 – 15.00, I piêtro, pokój 114.
Dodatkowe informacje na stronie internetowej Urzêdu Gminy Lesznowola
www.lesznowola.waw.pl
(-) Maria Jolanta Batycka-W¹sik
Wójt Gminy Lesznowola

£ucja Jaworska
Ewidencja Dzia³alnoœci Gospodarczej

Za³¹cznik nr l

Szczegó³owy zakres tematyczny us³ug informacyjnych
dla przedsiêbiorców i osób zamierzaj¹cych rozpocz¹æ dzia³alnoæ gospodarcz¹
wiadczonych w trakcie dy¿uru Konsultanta ZPWiM
1. Pakiet us³ug informacyjnych w zakresie podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej
A. Podejmowanie dzia³alnoœci gospodarczej:
– omówienie kroków, jakie nale¿y
podj¹æ przy rejestracji dzia³alnoœci
gospodarczej,
– charakterystyka poszczególnych
form prawnych prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz wskazanie konsekwencji formalnoprawnych wyboru danej formy
prawnej,
– przedstawienie zakresu dokumentacji niezbêdnej do rejestracji dzia³alnoœci gospodarczej oraz sposobu jej sporz¹dzania,
– wskazanie obowi¹zków rejestracyjnych: w organie rejestruj¹cym –
ewidencja dzia³alnoœci w gminie
lub Krajowym Rejestrze S¹dowym
(KRS) – na potrzeby ubezpieczeñ
spo³ecznych, dla celów statystycznych i innych jeœli s¹ wymagane,
– informacja na temat orientacyjnego czasu potrzebnego na dokonanie niezbêdnych czynnoœci, op³at
zwi¹zanych z, rejestracj¹ itp.,

– prezentacja wymagañ dotycz¹cych
dzia³alnoœci koncesjonowanej i regulowanej,
– wskazanie mo¿liwoœci pozyskania
kapita³u zewnêtrznego na etapie
zak³adania firmy (w tym przedstawienie oferty dzia³aj¹cych funduszy po¿yczkowych, oferty banków
i innych instytucji finansowych
w zale¿noœci od rodzaju i zakresu
podejmowanej dzia³alnoœci).
B. Wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej – obowi¹zki podatkowe:
– charakterystyka poszczególnych
form opodatkowania oraz skutki
podatkowe wyboru okreœlonej formy,
– zasady obliczania wysokoœci zobowi¹zañ podatkowych,
– terminy sk³adania deklaracji podatkowych,
– ogólne zasady rozliczania obci¹¿eñ podatkowych (VAT),
– mo¿liwoœci odliczania kosztów
uzyskania przychodów,
– prowadzenie ewidencji dla celów
podatkowych.
C. Wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej – zatrudnianie pracowników:

– charakterystyka poszczególnych
rodzajów oraz form prawnych
umów o pracê (kodeks pracy) oraz
umów cywilnoprawnych,
– obowi¹zki formalno-prawne wynikaj¹ce z faktu zatrudniania pracowników:
• zasady naliczania wynagrodzenia,
• zasady naliczania i odprowadzania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne,
• zasady dotycz¹ce udzielania
urlopów wypoczynkowych, macierzyñskich, œwiadczeñ przys³uguj¹cych w okresie czasowej niezdolnoœci do pracy i innych,
• zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy (w zale¿noœci od rodzaju prowadzonej
dzia³alnoœci),
• tryb, zasady oraz terminy nawi¹zania oraz rozwi¹zania stosunku pracy/umowy o pracê,
• aspekty formalno-prawne, organizacyjne oraz specyfika samozatrudnienia, zatrudnienia osoby bezrobotnej lub niepe³nosprawnej,
• zatrudnianie cudzoziemców,
• telepraca.
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D. Wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej – finansowanie dzia³alnoœci:
– informacja na temat mo¿liwoœci
i zasad finansowania dzia³alnoœci
ze Ÿróde³ zewnêtrznych (przedstawienie oferty dzia³aj¹cych funduszy po¿yczkowych, oferty banków
i innych instytucji finansowych
udzielaj¹cych kredytów i po¿yczek
oraz sposobu zabezpieczenia tych
œrodków – w tym, m.in. oferta funduszy porêczeñ kredytowych),
– charakterystyka po¿yczkodawców
i kredytodawców z uwzglêdnieniem profilu prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej oraz celu na
jaki przedsiêbiorca chce uzyskaæ finansowanie.
E. Wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej – kontrola przedsiêbiorstw:
– informacja na temat rodzajów i zakresów kontroli dotycz¹cych wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej oraz trybów i podmiotów
uprawnionych do jej dokonywania.
F. Rezygnacja z prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej:
– formalno-prawne obowi¹zki podmiotu/osoby rezygnuj¹cej z prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,
– zakres i sposób sporz¹dzenia dokumentacji,
– wskazanie w³aœciwego podmiotu
do z³o¿enia wniosku/dokumentacji o wyrejestrowanie dzia³alnoœci
gospodarczej,
– czasowa rezygnacja (zawieszenie
dzia³alnoœci gospodarczej).

2. Pakiet us³ug informacyjnych dotycz¹cych mo¿liwoœci uzyskania
wsparcia na realizacjê projektów w
latach 2007-2013 ze œrodków publicznych
A. Charakterystyka poszczególnych Ÿróde³ finansowania:
– g³ówne za³o¿enia, priorytety i cele
wdra¿ania poszczególnych programów pomocowych,
– charakterystyka poszczególnych
programów pomocowych (zasady
udzielania wsparcia, wielkoœæ œrodków przeznaczonych w programie
na wsparcie, okres realizacji programu, terminy sk³adania wniosków aplikacyjnych),
– charakterystyka innych programów/dzia³añ/inicjatyw, w ramach
których mo¿na ubiegaæ siê o dofinansowanie projektów/przedsiêwziêæ (np. Narodowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki

Wodnej, Fundacja EkoFundusz
w obszarze ochrona œrodowiska),
– rodzaje projektów, które podlegaj¹ dofinansowaniu z poszczególnych Ÿróde³,
– kategorie podmiotów mog¹cych
ubiegaæ siê o wsparcie finansowe
w ramach poszczególnych programów, dzia³añ i projektów.
B. Przedstawienie mo¿liwoœci uzyskania
wsparcia finansowego na realizacjê
projektu:
– wymogi (kryteria) formalne i w³aœciwoœci instytucji do poszczególnych programów /dzia³añ; przestawienie kryteriów zarówno w odniesieniu do projektu, jak i wnioskodawcy,
– zakres dofinansowania przedsiêwziêcia z danego programu/dzia³ania (rodzaj kwalifikowanych dzia³añ, wydatków, maksymalna kwota dofinansowania; maksymalny
udzia³ procentowy dofinansowania
w wartoœci projektu ogó³em i inne
warunki),
– wytyczne dla wnioskodawców
(omówienie, przedstawienie zasad
sporz¹dzenia wniosku o wsparcie
w ramach konkretnego programu
pomocowego – wskazanie, jakie
informacje wniosek powinien zawieraæ, na co zwróciæ szczególn¹
uwagê przy jego wype³nianiu,
szczególnie w odniesieniu do kryteriów wyboru projektów, wskazanie zakresu i formy wymaganych
za³¹czników),
– wskazanie obowi¹zków formalnoprawnych oraz dotycz¹cych sprawozdawczoœci, jakie zwi¹zane s¹
z uzyskaniem wsparcia ze œrodków
publicznych.
C. Inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania siê wsparcie finansowe na realizacjê projektu:
– dane teleadresowe instytucji zarz¹dzaj¹cych, poœrednicz¹cych
oraz wdra¿aj¹cych poszczególne
programy pomocowe oraz zakres
ich kompetencji,
– informacje na temat mo¿liwoœci
uzyskania pomocy na etapie przygotowywania projektu lub jego
realizacji (np. klienci, których pomys³y mog³yby byæ dofinansowane z PO KL bêd¹ kierowani do
oœrodków Regionalnego Oœrodka
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (ROEFS), gdzie doradca pomo¿e im w przygotowaniu projektu i aplikacji; klienci, których pro-

jekty potencjalnie mog¹ uzyskaæ
wsparcie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
bêd¹ kierowani do promotorów
projektów innowacyjnych POIG
oraz kontakt z instytucj¹, która
takiej pomocy mo¿e udzieliæ (oœrodek ROEFS, Promotor projektów
innowacyjnych PO IG, oœrodek Krajowej Sieci Innowacji (KSI), akredytowana organizacja do œwiadczenia us³ug proeksportowych, oddzia³y Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR);
punkty informacyjne dla Regionalnych Programów Operacyjnych,
ewentualnie inne),
– informacje na temat mo¿liwoœci
uzyskania finansowania zewnêtrznego, jako uzupe³nienie koniecznego wk³adu w³asnego przy ubieganiu siê o wsparcie (oferta banków i innych instytucji finansowych, w tym funduszy po¿yczkowych).

3. Informacja na temat mo¿liwoœci
i zasad uzyskania us³ug specjalistycznych
A. Informacja na temat mo¿liwoœci i zasad skorzystania z us³ug specjalistycznych, m.in. z us³ug doradczych o charakterze proinnowacyjnym (np. audyt
technologiczny oraz pomoc przy pozyskaniu/wdro¿eniu technologii),
us³ug doradczych proeksporto wych(w zakresie dofinansowywanym
w ramach dzia³ania 6.1 PO IG),
B. Informacja na temat mo¿liwoœci i zasad skorzystania z dofinansowywanych szkoleñ. PK pos³uguje siê przede
wszystkim zintegrowan¹ baz¹ danych
us³ug szkoleniowych, dostêpnej na
strome Agencji. Konsultant pomaga
wyszukaæ szkolenia bêd¹ce w zakresie zainteresowania klienta, w tym
podaje warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz kontakt do organizatora.

4. Inne informacje
A. Informacje teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu,
które zrzeszaj¹ przedsiêbiorców danej bran¿y – instytucje otoczenia biznesu (izby, stowarzyszenia i inne)
o zasiêgu regionalnym, jak i ponadregionalnym wraz z ich charakterystyk¹ i zakresem kompetencji,
B. Wskazanie instytucji, które posiadaj¹
bazy danych zawieraj¹ce informacje
o d³u¿nikach i potwierdzaj¹ce wiarygodnoœæ partnerów gospodarczych.
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1. Jaki adres bêdzie w dowodzie osobistym emigranta, czy mo¿na
mieæ dowód bez adresu?
Obywatel polski, który wyje¿d¿a za
granicê na okres d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹ce, powinien wymeldowaæ siê w gminie. Je¿eli planuje wyjechaæ na sta³e
b¹dŸ na kilka lat, powinien wymeldowaæ siê z miejsca pobytu sta³ego. Planuj¹c krótszy wyjazd, na przyk³ad na
kilka miesiêcy, nie musi wymeldowywaæ
siê z pobytu sta³ego. Wymeldowanie
z pobytu sta³ego bêdzie konieczne
wtedy, gdy osoba wyje¿d¿aj¹ca planuje sprzedaæ swoje mieszkanie. Nawet
jeœli do transakcji dojdzie ju¿ po wyjeŸdzie z kraju i do aktu notarialnego
przyst¹pi zamiast w³aœciciela jego pe³nomocnik, to osoby zameldowane
w sprzedanym lokalu musz¹ dope³niæ
obowi¹zku wymeldowania siê. Przysz³y
w³aœciciel zanim zdecyduje siê nabyæ
mieszkanie na rynku wtórnym, bardzo
dok³adnie sprawdza jego stan prawny.
Zwraca te¿ uwagê na to, czy ktoœ jest
w nim zameldowany.
W umowie przedwstêpnej mo¿e
nawet zastrzec, ¿e dotychczasowy
w³aœciciel i osoby z nim razem mieszkaj¹ce musz¹ siê wymeldowaæ do
dnia zawarcia umowy sprzeda¿y lokalu.
Wyje¿d¿aj¹c za granicê na okres
d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹ce, tak¿e trzeba
zg³osiæ swój wyjazd w Urzêdzie Gminy. W dowodzie osobistym emigranta
jest wpisany adres, pod którym by³
ostatnio zameldowany w Polsce. W starym dowodzie osobistym by³o miejsce

Jakie s¹ obowi¹zki
zwi¹zane z zameldowaniem
osoby zmieniaj¹cej miejsce pobytu
na wpisywanie kolejnych adresów pobytu sta³ego. Natomiast w nowym jest
miejsce na jeden aktualny adres. Dowód osobisty jest zabezpieczony
w sposób uniemo¿liwiaj¹cy zmianê
wpisanych do niego danych. W razie
zmiany miejsca pobytu sta³ego trzeba
wymieniæ dowód na nowy i ju¿ na nowym blankiecie dowodu osobistego zamieœciæ nowy adres. Dowód jest dokumentem urzêdowym i dlatego nie zostanie wydany bez wype³nionych w nim
wszystkich rubryk.

2. Czy po wymeldowaniu mo¿na nadal podró¿owaæ z dowodem osobistym zamiast paszportu?
Po zmianie adresu dowód osobisty
powinien zostaæ wymieniony. Legitymuj¹c siê dowodem zawieraj¹cym nieaktualne dane, mo¿na naraziæ siê na
k³opoty w razie dok³adnej kontroli,
podczas której w systemie komputerowym bêd¹ sprawdzane wszystkie
dane osoby, a wiêc równie¿ i jej adres. Dlatego lepiej pos³ugiwaæ siê
paszportem, w którym nie ma rubryki o adresie. W dodatku z paszportem
mo¿na wyjechaæ do wszystkich krajów, natomiast z dowodem osobistym
mo¿na podró¿owaæ tylko po krajach
UE.

Zawieszenie prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej
Ju¿ od 20 wrzeœnia 2008r. przedsiêbiorcy, którzy nie zatrudniaj¹ pracowników, mog¹ zawieszaæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ bez wzglêdu na to, w jakiej
formie j¹ prowadz¹. Wystarczy, ¿e zg³osz¹ informacje o takim zamiarze do
organu ewidencyjnego. Okres zawieszenia mo¿e trwaæ od miesi¹ca do dwóch
lat. Aby móc wznowiæ wykonywanie dzia³alnoœci, musz¹ równie¿ zg³osiæ informacjê do organu ewidencyjnego. W czasie trwania zawieszenia firmy, przedsiêbiorcy przys³uguje wiele uprawnieñ. Na przyk³ad mo¿e wykonywaæ wszelkie czynnoœci niezbêdne do zachowania lub zabezpieczenia Ÿróde³ przychodów oraz osi¹gaæ przychody nawet z dzia³alnoœci, któr¹ prowadzi³ przed zawieszeniem. Mo¿e dobrowolnie op³acaæ sk³adki na ubezpieczenie emerytalne, natomiast nie op³aca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Korzysta te¿ ze zwolnieñ niektórych obowi¹zków podatkowych.

3. Kiedy up³ynie wa¿noœæ dowodu
osobistego i trzeba go wymieniæ,
to czy trzeba siê zg³osiæ siê do
urzêdu gminy, w którym emigrant
by³ zameldowany ?
Nowe dowody osobiste s¹ wa¿ne
dziesiêæ lat. Do tego czasu prawdopodobnie ulegn¹ zmianie przepisy pochodz¹ce z 1974 roku ustawy o ewidencji
ludnoœci i dowodach osobistych (t.j.
Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz.993 z póŸn.
zm.).
Trudno przewidzieæ, jak nowe przepisy bêd¹ regulowa³y sprawê dowodów
osobistych i obowi¹zków meldunkowych, tym bardziej, ¿e zapowiadaj¹ siê
zmiany zasad meldowania siê.
Bêdzie siê to prawdopodobnie wi¹za³o ze zmian¹ treœci dowodu osobistego i byæ mo¿e nawet z usuniêciem
rubryki dotycz¹cej adresu.
Natomiast obecnie obowi¹zuj¹ce
przepisy przewiduj¹ dope³nienie formalnoœci zwi¹zanych z wymian¹ dowodów osobistych w tej gminie,
w której obywatel jest zameldowany
na sta³e.
Bo¿ena Potera³a
Inspektor ds. ewidencji ludnoœci

Ustawa z 10 lipca 2008r. o zmianie
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 141, poz. 888) wprowadzi³a m.in. mo¿liwoœæ zawieszenia firmy
na okres od miesi¹ca do dwóch lat przez
przedsiêbiorców, którzy nie zatrudniaj¹
pracowników, bez wzglêdu na to, czy jest
osob¹ fizyczn¹, prowadzi dzia³alnoœæ
w formie spó³ki prawa cywilnego lub jest
spó³k¹ handlow¹: jawn¹, partnersk¹, komandytow¹, komandytowo-akcyjn¹,
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ lub
akcyjn¹.
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Do 31 marca 2009 r.
Przedsiêbiorca, który jest osob¹ fizyczn¹ i dzia³a jako jednoosobowa
firma lub w formie spó³ki cywilnej,
musi dope³niæ nastêpuj¹cych formalnoœci:
– zg³osiæ informacjê o zawieszeniu wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej
do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, któr¹ prowadzi gmina w³aœciwa
dla miejsca zamieszkania przedsiêbiorcy,
– oznaczyæ przedsiêbiorcê, jego numer
PESEL (je¿eli taki posiada), miejsce
zamieszkania i adres przedsiêbiorcy,
– wskazaæ okres, na jaki zawiesza wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej,
– do³¹czyæ oœwiadczenie o tym, ¿e nie
zatrudnia pracowników.
Od zg³oszenia informacji o zawieszeniu dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorca nie wnosi op³aty. W przypadku
spó³ki cywilnej ka¿dy przedsiêbiorca
bêd¹cy jej wspólnikiem musi osobno
wyst¹piæ o zawieszenie dzia³alnoœci gospodarczej.
Przedsiêbiorca ma prawo wykonywaæ
wszelkie czynnoœci niezbêdne do zacho-

wania lub zabezpieczenia Ÿród³a przychodów, przyjmowaæ nale¿noœci i regulowaæ zobowi¹zania powsta³e przed dat¹
zawieszenia wykonywania dzia³alnoœci
gospodarczej, zbywaæ w³asne œrodki
trwa³e i wyposa¿enie, uczestniczyæ w postêpowaniach s¹dowych, podatkowych
i administracyjnych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ wykonywan¹
przed jej zawieszeniem.
W zg³oszeniu informacji o zawieszeniu wykonywania dzia³alnoœci, przedsiêbiorca wskazuje okres, przez który
nie bêdzie prowadzi³ firmy. Up³yw tego
czasu nie oznacza, ¿e automatycznie
nastêpuje wznowienie wykonywania
dzia³alnoœci gospodarczej. Aby przedsiêbiorca móg³ j¹ wznowiæ, musi do organu ewidencyjnego zg³osiæ na piœmie
informacjê o wznowieniu dzia³alnoœci
gospodarczej. Od tego zg³oszenia równie¿ nie uiszcza ¿adnych op³at. Gdyby
przedsiêbiorca nie zg³osi³ informacji
o wznowieniu wykonywania dzia³alnoœci przed up³ywem 24 miesiêcy od
zg³oszenia informacji o zawieszeniu
jej, to wówczas wpis ewidencji zostanie wykreœlony. Zanim jednak to nast¹pi, organ na piœmie wezwie przedsiê-

biorcê i wyznaczy mu dodatkowy 30dniowy termin na dokonanie zg³oszenia informacji o wznowieniu wykonywania dzia³alnoœci.

Od 31 marca 2009 r.
Wniosek o zawieszenie wykonywania
dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorca sk³ada:
– w³aœciwemu organowi ewidencyjnemu – gdy jest osob¹ fizyczn¹,
– s¹dowi rejestrowemu – gdy jest wpisany do Krajowego Rejestru S¹dowego, bo jest spó³k¹ handlow¹.
Wpis do ewidencji informacji o zawieszeniu wykonywania dzia³alnoœci
gospodarczej zostanie wprowadzony
do systemu informatycznego i uznawaæ
siê bêdzie, ¿e zosta³ dokonany z chwil¹
zamieszczenia danych w ewidencji.
Natomiast pozosta³e wymogi co do
formalnoœci zwi¹zanych z zawieszeniem
dzia³alnoœci gospodarczej bêd¹ takie
same jak do tej pory.
£ucja Jaworska
Inspektor
ds. Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej

Procedura zg³oszenia robót budowlanych
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo
budowlane zasad¹ jest, ¿e roboty budowlane, czyli budowa, a tak¿e prace
polegaj¹ce na przebudowie, monta¿u,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, mog¹ byæ prowadzone jedynie
na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowê.
Roboty o mniej skomplikowanym charakterze zosta³y zwolnione z tego obowi¹zku i tak art. 29 i 30 Ustawy, wylicza
w sposób wyczerpuj¹cy kategorie inwestycji, co do których nie jest potrzebne
uzyskanie pozwolenia na budowê, bo,
w zale¿noœci od okolicznoœci, wystarczy
zg³oszenie, albo te¿ w stosunku do których w ogóle nie przewidziano ¿adnych,
szczególnych obostrzeñ.
I tak na przyk³ad:
– budowa wolno stoj¹cych parterowych
budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oran¿erii –
je¿eli powierzchnia zabudowy nie
przekracza 25 m2 i bêd¹ tylko 2 obiekty na ka¿de 500 m2 dzia³ki,

– rozbiórka budynków i budowli – jeœli
obiekt nie jest wpisany do rejestru
zabytków oraz nie jest objêty ochron¹ konserwatorsk¹ – jego wysokoœæ
jest poni¿ej 8 m, a odleg³oœæ od granicy jest nie mniejsza ni¿ po³owa wysokoœci lub jeœli na budowê takiego
obiektu nie trzeba pozwolenia,
– obiekt tymczasowy niepo³¹czony
trwale z gruntem – obiekt musi byæ
rozebrany lub przeniesiony w inne
miejsce przed up³ywem 120 dni od
dnia rozpoczêcia budowy.
Zg³oszenie budowy lub wykonania robót budowlanych powinno okreœlaæ rodzaj,
zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczêcia.
Za³¹czniki do zg³oszenia:
– oœwiadczenie o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoœci¹ na
cele budowlane,
– szkice lub rysunki, a tak¿e pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrêbnymi przepisami,

– projekt zagospodarowania dzia³ki lub
terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta
posiadaj¹cego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku budowy:
1) instalacji zbiornikowych na gaz
p³ynny z pojedynczym zbiornikiem
o pojemnoœci do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (projekt powinien byæ uzgodniony z podmiotem w³aœciwym do
spraw zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych),
2) przy³¹czy: elektroenergetycznych,
wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych.
Organ, do którego zg³oszenie budowy wp³ynê³o ma 30 dni do wniesienia
sprzeciwu od zg³oszenia. W przypadku
gdy zg³oszenie nie spe³nia wymogów ustawowych (zawiera braki), wzywa siê inwestora postanowieniem do uzupe³nienia
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brakuj¹cych dokumentów, z podaniem
terminu do dokonania tej czynnoœci.
Do wykonywania robót budowlanych
mo¿na przyst¹piæ, je¿eli w terminie 30
dni od dnia dorêczenia zg³oszenia w³aœciwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.
Zg³oszenie budowy jest zatem
oœwiadczeniem woli sk³adanym przez

inwestora, ale ze œciœle sformalizowan¹
form¹ i dokumentacj¹, która musi byæ do
niego do³¹czona. Kiedy organ zgodnie
ze swoj¹ kompetencj¹, w ci¹gu 30 dni
od dokonania zg³oszenia nie wyda decyzji o sprzeciwie, traktuje siê to jako
milcz¹c¹ akceptacjê organu.
Ustawodawca chce to jednak zmieniæ. Proponuje aby realizacja inwestycji

budowlanych odbywa³a siê na podstawie
zg³oszenia, a pozwolenie na budowê
by³o wymagane tylko w œciœle okreœlonych sytuacjach.
Ewa Gurtowska
Referat Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego

Wydzia³ Komunikacji Starostwa Powiatowego
Filia w Lesznowoli
Wychodz¹c na przeciw potrzebom
i oczekiwaniom mieszkañców gminy
Lesznowola za³atwiaj¹cych sprawy w
Wydziale Komunikacji Pani Wójt podjê³a decyzjê o udostêpnieniu drugiego,
oddzielnego pomieszczenia, w którym
uruchomiono stanowisko komputerowe
do obs³ugi interesantów w zakresie wydawania uprawnieñ do kierowania pojazdami (prawo jazdy) i odbioru sta³ych
dowodów rejestracyjnych pojazdu.
Ponadto znaczny wp³yw na poprawê
jakoœci œwiadczonych us³ug i zmniejsze-

Dokumentem stwierdzaj¹cym uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy okreœlonej kategorii. Wydaje starosta w³aœciwy ze
wzglêdu na miejsce zamieszkania osoby
ubiegaj¹cej siê, a w uzasadnionych przypadkach – starosta ze wzglêdu na miejsce czasowego pobytu.
Prawo jazdy mo¿e uzyskaæ osoba,
która ma wymagan¹ sprawnoœæ fizyczn¹
i psychiczn¹, odby³a wymagane przeszkolenie i wykaza³a siê niezbêdnymi
kwalifikacjami oraz osi¹gnê³a wymagany dla danej kategorii wiek, a mianowicie:
1) 16 lat – kat. A1, B1 lub T;
2) 18 lat – kat. A, B, B+E, C, C+E, C1,
C1+E;
3) 21 lat – kat. D, D+E, D1, D1+E (¿o³nierz zasadniczej s³u¿by wojskowej –
19 lat).
Prawo jazdy nie mo¿e byæ wydane
osobie:
1) u której w drodze badania lekarskiego stwierdzono uzale¿nienie
od alkoholu lub podobnie dzia³aj¹cego œrodka,

nie kolejek by³o wprowadzenie tzw.
„systemu kolejkowego”. Zadaniem tego
systemu jest ustalanie kolejnoœci obs³ugi ka¿dego interesanta, a nastêpnie zaproszenie do odpowiedniego stanowiska poprzez wyœwietlenie numeru na tablicy.
Wprowadzony system numerkowy
postrzegany jest pozytywnie przez
oczekuj¹cych interesantów, którzy
w tym samym czasie mog¹ za³atwiaæ
inne sprawy nie obawiaj¹c siê utraty
miejsca w kolejce.

Jak uzyskaæ prawo jazdy
2) w stosunku, do której wydany zosta³ prawomocnym wyrokiem s¹du
lub orzeczeniem kolegium d/s wykroczeñ zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie
obowi¹zywania tego zakazu.

Wydanie prawa jazdy po egzaminie
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek (wype³nia siê w Oœrodku
Szkolenia Kierowców),
2. Za³¹czniki:
• wyraŸna wyraŸna fotografia o wymiarach 3,5 na 4,5 cm, przedstawiaj¹ca osobê bez nakrycia g³owy i okularów z ciemnymi szk³ami w taki sposób, aby ukazywa³a
g³owê w pozycji lewego pó³profilu z widocznym lewych uchem,
z zachowaniem równomiernego
oœwietlenia twarzy. Osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami
narz¹du wzroku mog¹ za³¹czyæ
fotografiê przedstawiaj¹c¹ osobê
w okularach z ciemnymi szk³ami,

•

•

•

•

a osoby nosz¹ce nakrycie g³owy
zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografiê przedstawiaj¹c¹ osobê z nakryciem g³owy,
pod warunkiem, ¿e fotogorafia
taka zamieszczona jest w innym
dokumencie potwierdzaj¹cym
to¿samoœæ tej osoby,
zaœwiadczenie o ukoñczeniu wymaganego dla danej kategorii rodzaju szkolenia,
orzeczenie lekarskie stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ zdrowotnych do kierowania pojazdami, wystawione przez lekarza uprawnionego do badañ kierowców,
pisemna zgoda rodziców lub opiekuna, je¿eli osoba ubiegaj¹ca siê
o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi dla
kategorii A1, B1 lub T nie ukoñczy³a 18 lat,
w przypadku rozszerzenia uprawnieñ wymagana jest kserokopia
posiadanego prawa jazdy,
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• dowód uiszczenia wymaganych
op³at.
3. Do wgl¹du: dowód osobisty.
Miejsce z³o¿enia dokumentów:
Komplet dokumentów sk³ada siê
w wybranym Wojewódzkim Oœrodku Ruchu Drogowego za poœrednictwem
Oœrodka Szkolenia Kierowców.
Termin i sposób za³atwienia:
Wojewódzki Oœrodek Ruchu Drogowego dokumenty po pozytywnym uzyskaniu wyniku z egzaminu przesy³a do
Starostwa.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupe³nienia i z³o¿enia w Wydziale Komunikacji. Nastêpnie drog¹ elektroniczn¹
dane kierowcy wraz z fotografi¹ i podpisem przesy³a siê do Polskiej Wytwórni Papierów Wartoœciowych w Warszawie.
Prawo jazdy odbiera siê osobiœcie
z dokumentem potwierdzaj¹cym to¿samoœæ.
Maksymalny okres od dnia otrzymania kompletu dokumentów z Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu Drogowego do
dnia wydania druku prawa jazdy wynosi
30 dni.
Op³aty:
– Koszt wydania prawa jazdy: 70 z³.
– Op³ata ewidencyjna: 0,50 z³.
W przypadku rozszerzenia uprawnieñ
nowe prawo jazdy wydawane jest po
uniewa¿nieniu dotychczasowego dokumentu.

Wydanie wtórnika prawa jazdy
Wtórnik prawa jazdy mo¿na uzyskaæ
po z³o¿eniu wniosku wraz z za³¹cznikami. Wnioski dostêpne s¹ w Wydziale
Komunikacji Starostwa Powiatowego w
Piasecznie, Stanowisko d/s Komunikacji
w Lesznowoli ul. Gminnej Rady Narodowej w Lesznowoli, w oœrodkach szkolenia kierowców i w oœrodkach egzaminowania kierowców.
Po z³o¿eniu kompletnego wniosku
wraz z za³¹cznikami zostaje wydana decyzja Starosty Piaseczyñskiego podpisana przez upowa¿nionego pracownika
Wydzia³u Komunikacji w sprawie wydania wtórnika prawa jazdy.
Kogo dotyczy:
Osoby posiadaj¹ce uprawnienia do
kierowania pojazdami w przypadku

zmiany danych lub w przypadku utraty
dotychczasowego prawa jazdy.
Wymagane dokumenty:
• wniosek,
• wyraŸna fotografia o wymiarach
3,5 x 4,5 cm, przedstawiaj¹ca osobê bez nakrycia g³owy i okularów
z ciemnymi szk³ami w taki sposób,
aby ukazywa³a g³owê w pozycji lewego pó³profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oœwietlenia twarzy,
osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narz¹du wzroku mo¿e
za³¹czyæ fotografiê przedstawiaj¹c¹ osobê w okularach z ciemnymi
szk³ami, a osoba nosz¹ca nakrycie
g³owy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiaj¹c¹ osobê z nakryciem g³owy,
pod warunkiem, ¿e fotografia taka
zamieszczona jest w dokumencie
potwierdzaj¹cym to¿samoœæ tej
osoby,
• dokument pozwalaj¹cy ustaliæ to¿samoœæ wnioskodawcy oraz jego
zameldowanie,
• oœwiadczenie lub zaœwiadczenie
na okolicznoœæ utraty dokumentu
(w przypadku, gdy wtórnik prawa
jazdy wydawany jest z powodu
utraty dokumentu),
• orzeczenie lekarskie stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ zdrowotnych do kierowania pojazdami,
(w przypadku, gdy wtórnik prawa
jazdy wydawany jest z powodu
utraty wa¿noœci uzyskanego dotychczas dokumentu)
• kserokopia posiadanego prawa
jazdy, (w przypadku, gdy wtórnik
prawa jazdy wydawany jest z powodu zmiany danych),
• orygina³ wp³aty za wydanie wtórnika prawa jazdy.
Formularze/wnioski do pobrania
Wnioski dostêpne s¹ w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Stanowisko d/s Komunikacji
w Lesznowoli, ul. Gminnej Rady Narodowej 60.
Op³aty:
Koszt wydania wtórnika prawa jazdy: 70 z³. Op³atê mo¿na uiœciæ poprzez
bezpoœredni¹ wp³atê na konto: Starostwa Powiatowego w Piasecznie,
ul. Chyliczkowska 14 nr konta:
62 1020 1169 0000 0107 8963 w ka¿dym Banku lub Urzêdzie Pocztowym.

J e d n o s t ka o d p o w i e d z i a l n a :
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydzia³ Komunikacji i Transportu
Stanowisko d/s Komunikacji w Lesznowoli
05-506 Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60,
nr tel. (22) 7579340 do 42 w 225, 224,
143.
Miejsce sk³adania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydzia³ Komunikacji i Transportu
Stanowisko d/s Komunikacji w Lesznowoli
05-506 Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60.
Te r m i n z a ³ a t w i e n i a s p r a w y :
– Do 30 dni
Podstawa prawna:
• Art. 98 ust. 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 108,
poz. 908 z póŸn. zm.);
• Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21. 01. 2004r., Dz.U. Nr 24,
poz. 215 ze zm.;
• Kodeks postêpowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. art. 35
§ 3 (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071
z póŸn. zm.);
• Ustawa o op³acie skarbowej z dnia
9 wrzeœnia z 2000 r. art. 1 (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr. 253, poz.
2532 z póŸn. zm.).
Tr y b o d w o ³ a w c z y :
Od decyzji przys³uguje odwo³anie do
Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Warszawie za poœrednictwem
Starosty Piaseczyñskiego w terminie
14 dni od dnia dorêczenia decyzji.
Inne informacje:
1. Miejsce odbioru prawa jazdy:
Stanowisko d/s Komunikacji w Lesznowoli, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, parter pokój nr 13.
Telefon – (022) 7579340 do 42 w. 134.
Oœwiadczenie – Osoba ubiegaj¹ca siê
o wydanie Prawa Jazdy sk³ada oœwiadczenie, i¿ przebywa na terytorium RP
przez co najmniej 185 dni w ka¿dym
roku kalendarzowym.
Aleksandra Wysocka
Filia Wydzia³u Komunikacji Starostwa
Piaseczyñskiego w Lesznowoli

26

numer33.p65

26

08-12-03, 18:21

Biuletyn Informacyjny nr 33 – 2008

Postêpowanie wobec d³u¿nika alimentacyjnego
W przypadku bezskutecznoœci egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za poœrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) mo¿e równie¿ z³o¿yæ
do organu w³aœciwego dla wierzyciela
(oznacza to urz¹d gminy lub oœrodek pomocy spo³ecznej w³aœciwy ze wzglêdu na
miejsce zamieszkania osoby uprawnionej
do alimentów) wniosek o podjêcie dzia³añ wobec d³u¿nika alimentacyjnego.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ zaœwiadczenie od komornika prowadz¹cego postêpowanie egzekucyjne o bezskutecznoœci egzekucji zawieraj¹ce informacjê
o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskutecznoœci oraz o dzia³aniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zas¹dzonych alimentów.
W przypadku przyznania osobie
uprawnionej œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego organ w³aœciwy wierzyciela „z urzêdu” wystêpuje z wnioskiem do
organu w³aœciwego d³u¿nika (oznacza to
urz¹d gminy lub oœrodek pomocy spo³ecznej w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce
zamieszkania d³u¿nika alimentacyjnego)
o podjêcie dzia³añ wobec d³u¿nika alimentacyjnego.
Po otrzymaniu w/w wniosku, organ
w³aœciwy d³u¿nika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej d³u¿nika alimentacyjnego, a tak¿e
jego stanu zdrowia oraz przyczyn nie³o¿enia na utrzymanie osoby uprawnionej,
oraz odbiera od niego oœwiadczenie
maj¹tkowe.

W przypadku, gdy d³u¿nik alimentacyjny nie mo¿e wywi¹zaæ siê ze swych
zobowi¹zañ z powodu braku zatrudnienia, organ w³aœciwy d³u¿nika:
– zobowi¹zuje d³u¿nika alimentacyjnego do zarejestrowania siê jako bezrobotny, albo jako poszukuj¹cy pracy, w przypadku braku mo¿liwoœci zarejestrowania siê jako bezrobotny;
– zwraca siê do starosty o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do aktywizacji zawodowej d³u¿nika alimentacyjnego;
– w razie braku mo¿liwoœci aktywizacji zawodowej wystêpuje z wnioskiem do starosty o skierowanie d³u¿nika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na
zasadach robót publicznych, okreœlonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W przypadku uniemo¿liwienia przez
d³u¿nika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy z³o¿enia oœwiadczenia maj¹tkowego
oraz odmowy podjêcia prac, w ramach
aktywizacji zawodowej, uchylania siê od
nich lub odmowy zarejestrowania siê
jako bezrobotny, organ w³aœciwy d³u¿nika:
– sk³ada wniosek o œciganie za przestêpstwo okreœlone w art. 209 § 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553,
z póŸn. zm.),
– kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy d³u¿nika alimentacyjnego.

wiadczenia
z Funduszu Alimentacyjnego
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie ustawy
z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, od
1 sierpnia mo¿na sk³adaæ wnioski o ustalenie prawa do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego. Œwiadczenie z funduszu
alimentacyjnego przys³uguje dziecku,
które ma zas¹dzone od rodzica alimenty
(mog¹ to byæ równie¿ alimenty na podstawie ugody zawartej przed s¹dem), je¿eli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Œwiadczenia z funduszu alimentacyj-

nego przys³uguj¹ na dziecko do ukoñczenia przez nie 18 lat. Do ukoñczenia 25 lat
œwiadczenia przys³uguj¹ pod warunkiem,
¿e osoba uczy siê w szkole lub szkole
wy¿szej. Na dziecko posiadaj¹ce orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, którego rodzic nie p³aci zas¹dzonych alimentów œwiadczenia przys³uguj¹
bez wzglêdu na wiek. Egzekucja jest uwa¿ana za bezskuteczn¹, je¿eli w okresie
dwóch miesiêcy przed z³o¿eniem wniosku
o œwiadczenie z funduszu alimentacyjne-

Obowi¹zuj¹ce akty prawne
Ustawy
• Ustawa z dnia 27 czerwca 2008 roku
o zmianie ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz.U.
z 2008 r., Nr 134, poz. 850).
• Ustawa z dnia 7 wrzeœnia 2007 roku
o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378)
– ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem
1 paŸdziernika 2008 roku.

Akty wykonawcze do ustawy z dnia
7 wrzeœnia 2007 roku o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378)
• Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 28 lipca 2008
roku w sprawie sposobu i trybu postêpowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaœwiadczeñ i oœwiadczeñ o ustalenie
prawa do œwiadczeñ z funduszu
alimentacyjnego (Dz.U. z 2008 r.,
Nr 136, poz. 855).
• Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 18 kwietnia
2008 roku w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oœwiadczenia maj¹tkowego d³u¿nika alimentacyjnego
(Dz.U. z 2008 r., Nr 78, poz. 469).
Ewa Ma³czyñska
GOPS

go komornik nie wyegzekwowa³ pe³nej
nale¿noœci z tytu³u zaleg³ych i bie¿¹cych
zobowi¹zañ alimentacyjnych. Bezskutecznoœæ egzekucji potwierdza komornik s¹dowy odpowiednim zaœwiadczeniem.
W przypadku, gdy egzekucja alimentów
nie jest prowadzona w Polsce, gdy¿ d³u¿nik mieszka za granic¹ w celu potwierdzenia bezskutecznoœci egzekucji do wniosku o przyznanie œwiadczenia z funduszu
alimentacyjnego wnioskodawca musi do³¹czyæ odpowiednie zaœwiadczenie z s¹du okrêgowego (lub innego w³aœciwego
s¹du) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzaj¹ce bezskutecznoœæ
egzekucji zas¹dzonych alimentów lub niemo¿noœæ prowadzenia egzekucji.
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Aby nabyæ prawo do œwiadczenia
dziecko, które ma zas¹dzone alimenty
nie musi byæ wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do œwiadczenia
z funduszu alimentacyjnego przys³uguje równie¿ na dzieci wychowywane przez
rodzica, który zawar³ kolejny zwi¹zek
ma³¿eñski, ¿yje w nieformalnym zwi¹zku lub m¹¿/¿ona nie p³aci zas¹dzonych
alimentów.
Œwiadczenia przys³uguj¹, je¿eli przeciêtny miesiêczny dochód netto na osobê w rodzinie w roku poprzedzaj¹cym
okres œwiadczeniowy nie przekracza
725 z³. Ustalaj¹c prawo do œwiadczeñ na
okres od 1 paŸdziernika 2008 r. do
30 wrzeœnia 2009 r. brany jest pod uwa-

gê dochód uzyskany przez cz³onków rodziny w 2007 r.
Œwiadczenia przys³uguj¹ w kwocie bie¿¹co zas¹dzonych alimentów, ale nie
mog¹ wynieœæ wiêcej ni¿ po 500 z³ na
ka¿de z uprawnionych do alimentów dzieci. Wnioski o ustalenie prawa do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego pobiera siê i sk³ada w tut. oœrodku pomocy spo³ecznej wraz z kompletem dokumentów.
Œwiadczenie zostanie wyp³acane od miesi¹ca, w którym zosta³ z³o¿ony wniosek
z kompletem dokumentów. Œwiadczenia
przyznawane s¹ na okres zasi³kowy, który trwa od 1 paŸdziernika do 30 wrzeœnia roku nastêpnego. D³u¿nik alimentacyjny jest zobowi¹zany do zwrotu orga-

nowi w³aœciwemu wierzyciela nale¿noœci
w wysokoœci œwiadczeñ wyp³aconych
z funduszu alimentacyjnego osobie
uprawnionej do alimentów, ³¹cznie z ustawowymi odsetkami.
Œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przys³uguj¹, je¿eli osoba uprawniona:
1. zosta³a umieszczona w instytucji zapewniaj¹cej ca³odobowe utrzymanie
albo w rodzinie zastêpczej,
2. jest pe³noletnia i posiada w³asne
dziecko,
3. zawar³a zwi¹zek ma³¿eñski.
Ewa Ma³czyñska
GOPS

Profilaktyka uzale¿nieñ nowej generacji
Jeszcze nie tak dawno uwa¿ano, ¿e
siêganie po substancje uzale¿niaj¹ce wynika albo ze z³ej woli albo z braku informacji na temat szkodliwoœci takich zachowañ. Przy takim za³o¿eniu profilaktyka uzale¿nieñ polega³a na napiêtnowaniu siêgania po substancje szkodliwe
przez dzieci i m³odzie¿, na straszeniu
bolesnymi konsekwencjami a tak¿e na
apelowaniu do dobrej woli i sumienia
danej osoby. Innymi s³owy profilaktyka
ogranicza³a siê do moralizatorskich pogadanek. Okaza³o siê, ¿e sprawa jest
bardziej z³o¿ona, gdy¿ tak¿e m³odzi ludzie o du¿ej wra¿liwoœci moralnej maj¹,
np. trudnoœci z zachowaniem abstynencji w wieku rozwojowym. Sama dobra
wola tu zatem nie wystarczy, gdy¿ w grê
wchodzi jakaœ tajemnicza si³a i atrakcyjnoœæ substancji uzale¿niaj¹cych.
•ród³a tej si³y zaczêto szukaæ w sferze biologicznej, czyli przez patrzenie na
uzale¿niania oraz traktowanie tego zjawiska jako wyniku pewnych predyspozycji organicznych, dziedziczonych genetycznie. Jednak tak¿e ta interpretacja
okaza³a siê zupe³nie niewystarczaj¹ca,
gdy¿ organizm ka¿dego cz³owieka w
sposób naturalny broni siê przed toksyn¹, a nie jej wymaga. Tak¿e nawet wtedy, gdy ta obrona jest zmniejszona na
skutek czynników dziedzicznych czy
nabytych, to i tak nie od sfery biologicznej zale¿y to, czy dana osoba zacznie
wchodziæ na drogê uzale¿nienia.
W tej sytuacji, aby zrozumieæ dlaczego niektóre osoby szybciej a inne wol-

niej siê uzale¿niaj¹, trzeba by by³o zajrzeæ g³êbiej ni¿ dot¹d w tajemnicê cz³owieka. Ka¿dy z nas d¹¿y do zapewnienia
sobie dobrego samopoczucia emocjonalnego. Jeœli np. prze¿ywa ból czy lêk, to
chcia³by szybko zmieniæ ten nastrój, ale
nie ma takiej mo¿liwoœci, by nakazaæ
sobie wtedy prze¿ywanie np. radoœci,
spokoju czy poczucia bezpieczeñstwa.
Cz³owiek nie posiada bezpoœredniej w³adzy nad w³asnymi emocjami i prze¿yciami. Nie mo¿e ich sobie dowolnie nakazywaæ lub zakazywaæ. I tutaj w³aœnie tkwi
tajemnica si³y narkotyków czy alkoholu:
substancje te posiadaj¹ w³adzê, której
nie ma cz³owiek. Potrafi¹ szybko zmieniaæ ludzkie emocje, smutek przechodzi
w radoœæ, ³zy zastêpuje uœmiech, a nuda
przeradza siê w ciekaw¹ przygodê. Zgodnie z perspektyw¹ psychologiczn¹ substancje psychoaktywne, s¹ wiêc bardzo
atrakcyjne dla tych, którzy doœwiadczaj¹ bolesnych prze¿yæ i chc¹ pozbyæ siê
ich szybko i za ka¿d¹ cenê. To stanowisko – jak¿e popularne w dzisiejszych czasach, niew¹tpliwie przybli¿a nas znacznie bardziej do prawdy o przyczynach
uzale¿nieñ ni¿ perspektywa moralizatorska czy biologizuj¹ca.
Istota problemu le¿y jednak g³êbiej.
Sk¹d bior¹ siê bolesne emocje, od których pragnie uciec dany cz³owiek? My
jako praktycy i profesjonaliœci w zakresie profilaktyki uzale¿nieñ, pytamy jeszcze dalej – jak w porê zapobiec takim
sytuacjom? Pojecie profilaktyki oznacza
dzia³ania maj¹ce na celu promocje zdro-

wia i przed³u¿enie ¿ycia cz³owieka z jednej strony, a z drugiej zapobieganie pojawieniu sie problemów zwi¹zanych
z nadu¿ywaniem alkoholu i u¿ywaniem
narkotyków. Innymi s³owy, profilaktyka
to wzmacnianie czynników chroni¹cych
oraz eliminacja lub redukcja czynników
ryzyka.
Dobra profilaktyka to wczesna profilaktyka. Im wczeœniej wkroczymy z edukacj¹, tym wiêksze mamy szanse na
ukszta³towanie odpowiedzialnego podejœcia wychowanków do alkoholu, papierosów i in. Integralna profilaktyka
uzale¿nieñ zak³ada solidarne wspó³dzia³anie ró¿nych œrodowisk na rzecz kszta³towania u dzieci i m³odzie¿y postaw abstynenckich. Oznacza pomaganie dzieciom i m³odzie¿y w zajêciu dojrza³ej
postawy we wszystkich podstawowych
dziedzinach ludzkiego ¿ycia. St¹d te¿
postulat opracowywania programów
profilaktycznych nowej generacji, które
promuj¹ dojrza³¹ postawê wychowanka
wobec samego siebie i wobec otaczaj¹cej go rzeczywistoœci, a nie jedynie wobec substancji uzale¿niaj¹cych. Takie
w³aœnie programy kierujemy do dzieci,
m³odzie¿y, doros³ych, ale te¿ integralnie
do ca³ych rodzin wykorzystuj¹c wiedzê
z zakresu takich nauk, jak: antropologia,
filozofia cz³owieka, etyka, teologia, pedagogika, politologia, psychologia czy
te¿ socjologia.
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Od tysiêcy lat ludzie szukaj¹ w alkoholu radoœci, zapomnienia, ulgi, pociechy.
I rzeczywiœcie na pocz¹tku picie sprawia
przyjemnoœæ, wywo³uje poprawê nastroju, t³umi lêki, dostarcza radoœci, przynosi
odprê¿enie, usuwa stres, u³atwia kontakty towarzyskie. Pij¹cemu wydaje siê równie¿, ¿e szybciej i jaœniej myœli, jest bardziej elokwentny i rozmowny. Ten mi³y
i sympatyczny stan trwa jednak nied³ugo.
Gdy pijemy za du¿o i za czêsto stopniowo zaczynaj¹ ujawniaæ siê i negatywne
skutki u¿ywania alkoholu: zaburzenia
w koordynacji ruchów, zaburzenia zmys³u równowagi, zaburzenia mowy, zaburzenia czynnoœci uk³adów kr¹¿enia, oddychania, zaburzenia emocji negatywne
stany psychiczne zastêpuj¹ wczeœniejsze
przyjemne odczucia. Czêste upijanie siê
to prosta droga do uzale¿nienia alkoholowego, do nieuleczalnej choroby, któr¹
nazywamy alkoholizmem. Nie leczony alkoholizm jest œmiertelny w 100%. Wœród
uzale¿nionych od alkoholu mo¿na spotkaæ osoby, które g³êboko prze¿ywaj¹
skutki swoich alkoholowych zachowañ
wstydz¹ siê, doœwiadczaj¹ poczucia winy,
jednak pomimo przykrych doœwiadczeñ,
wielokrotnych obietnic i postanowieñ pij¹
dalej, poniewa¿ nie panuj¹ nad swoj¹ chorob¹. Stare francuskie powiedzenie trafnie okreœla ten stan wskazuj¹c na ró¿nicê
pomiêdzy pijakiem a alkoholikiem: „pijak
móg³by przestaæ piæ gdyby chcia³, alkoholik chcia³by przestaæ piæ gdyby móg³”.
Aby osoba uzale¿niona uzna³a, ¿e jest uzale¿niona niezbêdna jest jej specjalistyczna pomoc z zewn¹trz.
Na jakie sygna³y warto zwróciæ szczególn¹ uwagê?
• Gdy ktoœ pije nadal mimo szkód wyrz¹dzonych przez picie.
• Gdy ktoœ jednorazowo wypija wiêksze iloœci alkoholu.
• Gdy ktoœ siêga po alkohol dla usuniêcia przykrych skutków poprzedniego
picia ( wed³ug zasady „klin klinem”).
• Gdy ktoœ pije samotnie sam „zalewa
robaka”.
• Gdy ktoœ zaniedbuje swoje codzienne obowi¹zki i zadania.
• Gdy ktoœ ma trudnoœci z przypomnieniem sobie zdarzeñ zwi¹zanych
z wczorajszym piciem („film mu siê
urwa³”).
• Gdy ktoœ kieruje samochodem pod
wp³ywem alkoholu.
• Gdy ktoœ uœmierza przy pomocy alkoholu poczucie winy i wyrzuty sumienia z powodu czynów pope³nionych pod wp³ywem alkoholu.

Profilaktyka i Rozwi¹zywanie
Problemów Alkoholowych
• Gdy ktoœ reaguje napiêciem i rozdra¿nieniem w sytuacjach utrudniaj¹cych
kontakt z alkoholem i gdy zaprzecza,
¿e ma problemy zwi¹zane z alkoholem, podczas gdy s¹ one widoczne dla
innych.
• Gdy ktoœ dostaje od innych ludzi sygna³y sugeruj¹ce ograniczenie iloœci
lub powstrzymanie siê od picia.
Dla okreœlenia problemu alkoholowego stosowaæ mo¿na równie¿ szybkie
i proste testy, które znajduj¹ siê w ka¿dej poradni odwykowej, zamieszczone
s¹ równie¿ w literaturze dotycz¹cej problemów alkoholizmu. Jednym z takich testów jest test CAGE, który sk³ada siê
z czterech pytañ:
• Czy odczu³eœ kiedyœ potrzebê ograniczenia picia?
• Czy z³oœci ciê, kiedy inni krytykuj¹ ciê,
¿e pijesz?
• Czy czu³eœ siê kiedykolwiek Ÿle, lub
mia³eœ wyrzuty sumienia z powodu
picia?
• Czy siêga³eœ kiedykolwiek zaraz po
obudzeniu po kieliszek, aby poprawiæ
swoje samopoczucie lub „zalaæ kaca”?
Je¿eli zauwa¿y³eœ u siebie któryœ
z wymienionych sygna³ów ostrzegawczych i odpowiedzia³eœ „tak” na dwa lub
wiêcej pytañ testu to prawdopodobnie
jesteœ osob¹ z problemem alkoholowym.
Skieruj siê wtedy do oœrodka odwykowego, skontaktuj siê z grup¹ Anonimowych Alkoholików, porozmawiaj ze specjalist¹ w Punkcie Konsultacyjnym. Alkoholizm jest chroniczn¹, postêpuj¹c¹ i potencjalnie œmierteln¹ chorob¹. Mo¿e byæ
ona jednak powstrzymana, je¿eli osoba

uzale¿niona podejmie systematyczna
terapiê. Samotne borykanie siê z tym
problemem jest zupe³nie bezskuteczne.
Trzeba zaakceptowaæ swoj¹ bezsilnoœæ
wobec picia i pozwoliæ sobie na zwrócenie siê z proœb¹ o pomoc, w zdecydowanej wiêkszoœci przypadków bez takiej
fachowej pomocy osoba uzale¿niona nie
potrafi siê uratowaæ. Je¿eli alkoholizm
jest Twoim problemem czy te¿ problemem Twoich bliskich zacznij szukaæ pomocy.
Mo¿esz rozpocz¹æ od Punktu Konsultacyjnego, w którym pe³ni¹ dy¿ur specjaliœci zajmuj¹cy siê pomoc¹ dla osób
i rodzin dotkniêtych problemem alkoholizmu b¹dŸ narkomanii.
Na terenie gminy dzia³aj¹ równie¿
Punkty Konsultacyjne, w których mo¿na uzyskaæ pomoc.
• Przychodnia w Mrokowie
– psycholog czwartki 1500-1800;
• Przychodnia EDMED Nowa Iwiczna
– poniedzia³ek 16 00 -21 00 w tym
1800-1900 grupa dla osób, które maj¹
w rodzinie osoby uzale¿nione;
– œroda 1500-1800 psycholog;
• Punkt Konsultacyjny przy Parafii
w Magdalence
– czwartki 1600-1700 – p.El¿bieta Zaleska;
• Punkt Konsultacyjny w œwietlicy
w Wólce Kosowskiej
– wtorki 1600-1700 – p.El¿bieta Zaleska.
Danuta Klocek
Pe³nomocnik Wójta ds. Uzale¿nieñ
Ewa Jakoniuk
por. EDMED

Zmiana w Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
W dniu 26.09.2008 r na sesji Rady
Gminy Lesznowola wójt Maria Jolanta
Batycka-W¹sik wraz z przewodnicz¹c¹
Rady Gminy Hann¹ Kosik, w imieniu
swoim i Rady Gminy z³o¿y³y serdeczne
podziêkowania panu Kazimierzowi Jab³oñskiemu za d³ugoletni¹ wspó³pracê
i zaanga¿owanie w dzia³ania na rzecz
rozwi¹zywania problemów alkoholowych w gminie Lesznowola.
Pan Jab³oñski od 2000 roku by³ przewodnicz¹cym Gminnej Komisji Rozwi¹-

zywania Problemów Alkoholowych
w Lesznowoli i da³ siê poznaæ jako
sprawny organizator, wspó³pracuj¹cy
z instytucjami dzia³aj¹cymi na polu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych w Gminie Lesznowola.
Komisja w dniu 30 wrzeœnia 2008r.
ze swego grona wybra³a nowego przewodnicz¹cego pana Bogumi³a Pa³czaka.
Danuta Klocek
Pe³nomocnik Wójta ds. Uzale¿nieñ
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Korzystaj¹c z zaproszenia na ³amy
Biuletynu Gminy Lesznowola chcia³abym
przypomnieæ o temacie szczepieñ przeciwko grypie oraz mo¿liwoœci wykonania badañ profilaktycznych.
Grypa jest chorob¹ zakaŸn¹ dotycz¹c¹ nas wszystkich. Ka¿dego roku na
tê z pozoru niegroŸn¹ chorobê zapada ponad dziesiêæ procent populacji na
ca³ej kuli ziemskiej. Lekcewa¿ona
przez pacjentów, czêsto b³êdnie uto¿samiana z tak popularnie przecie¿ wystêpuj¹cymi przeziêbieniami, stanowi
du¿e zagro¿enie dla naszego zdrowia,
a nawet ¿ycia. Niezwykle wa¿ne jest
wiêc odró¿nienie grypy od zwyk³ego
przeziêbienia.
Przeziêbienie rozpoczyna siê powoli. Najpierw drapie nas w gardle, od czasu do czasu kichamy. Jeœli na tym etapie
siêgniemy po œrodki zaradcze, najprawdopodobniej inne objawy nie pojawi¹
siê. Grypa zaczyna siê nagle, niespodziewanie i b³yskawicznie, nawet w ci¹gu
paru godzin. Zazwyczaj od razu pojawia
siê wysoka gor¹czka (powy¿ej 39°C),
uczucie rozbicia, bóle miêœni i stawów.
Katar, ból gard³a i kaszel przychodz¹ póŸniej lub wcale. Grypa „zwala nas z nóg”
– czujemy siê chorzy, niezdolni do pracy
i wysi³ku.
Przeziêbienie przebiega o wiele ³agodniej. Gor¹czka rzadko jest wysoka, a nasze ogólne samopoczucie nie
jest tak z³e, jak w przypadku grypy.
Ponadto grypa atakuje znienacka,
przeziêbienie zawsze jest skutkiem
przemarzniêcia, zmiany temperatury,
przemokniêcia.
Objawy grypy ustêpuj¹ zazwyczaj po
oko³o tygodniu. Najd³u¿ej utrzymuj¹cym
siê objawem jest kaszel, który mo¿e
trwaæ jeszcze kolejny tydzieñ. Niektóre
osoby po przechorowaniu grypy mog¹
odczuwaæ zmêczenie.
Po grypie dochodzi nierzadko do rozwoju powik³añ. Najczêstsze z nich to: zapalenie p³uc lub oskrzeli, zapalenie ucha
œrodkowego lub zatok obocznych nosa.
Rzadko, na szczêœcie, w wyniku grypy
pojawiaj¹ siê: zapalenie miêœnia serca
i zapalenie opon mózgowych.

Grypa jest chorob¹ zakaŸn¹ powodowan¹ przez wirusy. Zara¿enie nastêpuje
najczêœciej drog¹ kropelkow¹. Mo¿e
równie¿ nast¹piæ poprzez kontakt bezpoœredni. Na grypê mo¿emy zachorowaæ
wielokrotnie w ci¹gu w ¿yciu. Po przechorowaniu odpornoœæ trwa bardzo krótko. Wirus grypy ci¹gle siê zmienia – dlatego organizm ma do czynienia za ka¿dym razem z nowym, trochê innym wirusem i za ka¿dym razem musi siê uczyæ
od nowa jak go pokonaæ.
Przed gryp¹ i jej powik³aniami mog¹
nas zabezpieczyæ szczepienia przeciwgrypowe. Ka¿de szczepienie musi byæ
poprzedzone badaniem lekarskim.
Przeciwwskazaniem do szczepienia
przeciw grypie jest uczulenie na bia³ko jaja kurzego. Nie szczepi siê równie¿ chorych z ostrymi schorzeniami
o jakiejkolwiek etiologii do czasu ust¹pienia objawów. Przeciwcia³a ochronne s¹ wytwarzane w organizmie ju¿
7 dnia po zaszczepieniu i utrzymuj¹ siê
przez blisko 12 miesiêcy. Nie chroni¹
one jednak przed innymi wirusami, ni¿
wirus grypy, czyli przed najczêœciej wystêpuj¹cymi wirusami wywo³uj¹cymi
przeziêbienie.
Skutecznoœæ szczepionki wynosi 7090%. Oznacza to, ¿e na sto szczepionych
osób 10 do 30 osób nie zareaguje na
przyjêt¹ szczepionkê. Mimo to szczepienie w tym wypadku nie jest pozbawione znaczenia, dlatego, ¿e osoby te
gdy zachoruj¹ na grypê bêd¹ mia³y ³agodniejsze objawy i z mniejszym prawdopodobieñstwem ni¿ u osób nie szczepionych wyst¹pi¹ u nich powik³ania grypy.Wirus grypy podlega szybkim zmianom antygenowym i dlatego co roku
szczepionka musi byæ aktualizowana dla
nowego podtypu wirusa. Szczepionka
przeciwko grypie aktualna jest tylko
przez jeden „sezon grypowy”, czyli jeden rok. Dla zabezpieczenia siê przed
zachorowaniem na grypê nale¿y siê
szczepiæ co roku.
Szczepieniu powinien podlegaæ ka¿dy, kto chce unikn¹æ zachorowania na
grypê (oczywiœcie za zgod¹ lekarza),
a tak¿e pracownicy w pewnych zawodach, których praca wymaga kontaktów
z ludŸmi – mo¿na zaliczyæ tutaj pracowników ochrony zdrowia, handlu, transportu itp.
S¹ grupy ludzi, które powinny byæ
zaszczepione ze wskazañ medycznych.
Nale¿¹ do nich:
• osoby powy¿ej 65 roku ¿ycia
• osoby cierpi¹ce na choroby przewlek³e (ze szczególnym uwzglêd-

nieniem cukrzycy, niewydolnoœci
nerek, chorób w¹troby, niewydolnoœci uk³adu kr¹¿enia, obni¿onej
odpornoœci i chorób uk³adu oddechowego),
• osoby przebywaj¹ce w skupiskach
(domy dziecka, internaty, domy
pomocy spo³ecznej).
Wzorem lat ubieg³ych z inicjatywy
Gminy Lesznowola oraz NZOZ SALUS
osoby powy¿ej 60 roku ¿ycia mog¹
zaszczepiæ siê bezp³atnie przeciwko
grypie.
Szczepienie to jest finansowane ze
œrodków Gminy w Lesznowoli. Zapraszamy wszystkie osoby spe³niaj¹ce
kryterium wiekowe, zameldowane na
terenie Gminy Lesznowola do naszych
Oœrodków Zdrowia w Mrokowie
i Magdalence. Termin szczepienia
i poprzedzaj¹cego je badania lekarskiego nale¿y ustaliæ telefonicznie lub
osobiœcie w rejestracji Oœrodka Zdrowia. Do chwili obecnej z mo¿liwoœci
tej skorzysta³o ju¿ 217 osób!
Nasze telefony:
– w Mrokowie: 0 22 756 15 92
lub 0 22 756 12 38;
– w Magdalence: 0 22 757 99 64.
Mi³o mi równie¿ poinformowaæ, i¿
w drugiej po³owie listopada odby³y siê
badania profilaktyczne w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy.
Na badanie zaprasiliœmy Panie w wieku
od 25 do 59 lat, które w ci¹gu ostatnich 3 lat nie mia³y wykonywanego badania cytologicznego. Badania by³y finansowane ze œrodków Narodowego
Funduszu Zdrowia.
Przeprowadzono równie¿:
– badania mammograficzne dla pacjentek od 40 do 69 roku ¿ycia,
– badania densytometryczne,
– badania cytologiczne,
które by³y finansowane ze œrodków Starostwa Powiatowego oraz Narodowego
Funduszu Zdrowia.
Z powa¿aniem,
El¿bieta Rosiek
Kierownik NZOZ SALUS

Czêœæ tekstu opracowano na podstawie informacji Pañstwowego Zak³adu
Higieny oraz dostêpnych serwisów internetowych.
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Dni Otwarte
w Pracowni Rzeczy Ró¿nych
Po raz drugi, w siedzibie Pracowni
Rzeczy Ró¿nych Fundacji SYNAPSIS
w Wilczej Górze, przy ulicy Jasnej 36 a,
zosta³y zorganizowane Drzwi Otwarte.
Impreza zosta³a zorganizowana przez
zespó³ terapeutów przy udziale pracowników: doros³ych osób z autyzmem oraz
ich rodzin. T³umnie przybyli zaproszeni
cz³onkowie lokalnej spo³ecznoœci oraz
przyjaciele i partnerzy fundacji. Uroczystego powitania przyby³ych goœci dokona³ kierownik placówki.
W trakcie trwania imprezy, na specjalnie przystosowanych stanowiskach pracy, mo¿na by³o spróbowaæ wykonaæ oferowane przez zak³ad produkty. Udostêpniono wszystkie sale warsztatowe, mo¿na by³o zatem sprawdziæ siê w pracy
z drewnem, ko³em garncarskim, malowaniem na szkle oraz lutowaniem wybranych wzorów witra¿y, zg³êbiæ tajniki
pracy z papierem, a tak¿e wykonaæ naszyjnik z filcu.

Dla tych, którzy
chcieli pog³êbiæ wiedzê na temat autyzmu zosta³y przygotowane warsztaty
sensor yczne oraz
projekcja filmów
przedstawiaj¹ca
„¿ycie codzienne”
P racowni Rzeczy
Ró¿nych SYNAPSIS. Dla osób z zainteresowaniami plastycznymi przygotowano sztalugi oraz p³ótno aby mog³y
podj¹æ próbê uwiecznienia martwej
natury, natomiast dla preferuj¹cych
ruch na œwie¿ym powietrzu, przygotowaliœmy do wyboru: wycieczkê rowerow¹ i ró¿ne aktywnoœci na rolkach.
W czasie trwania uroczystoœci
czynna by³a tak¿e kawiarenka,
sklepik z produktami pochodz¹cymi z naszych pracowni, oraz ciesz¹ca siê szczególnym zainteresowaniem loteria fantowa, z których dochód przeznaczony by³ na zakup
sprzêtu rehabilitacyjnego.
Wydarzenie
zwieñczy³a impreza
integracyjna na
œwie¿ym powietrzu, gdzie przygotowano ognisko z
kie³baskami i stó³

ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹, a konwersacjom
towarzyszy³ saksofonowy akompaniament jednego z goœci.
Zapraszamy za rok!
Micha³ Kwiatkowski

Loteria w Mrokowie
W dniu 21.09.2008 r. stra¿acy z jednostki OSP Mroków zorganizowali dla
spo³ecznoœci lokalnej festyn po³¹czony
z loteri¹ fantow¹. Takie spotkania na
sta³e wpisane s¹ w kalendarz imprez na
terenie Mrokowa. Tradycja tej formy integracji mieszkañców siêga czasów
przedwojennych. Najstarsi stra¿acy nie
pamiêtaj¹ pocz¹tku ani pomys³odawcy
tego przedsiêwziêcia. Jest to po³¹czenie przyjemnego z po¿ytecznym. Miesz-

kañcy maj¹ okazjê spotkaæ siê w szerszym gronie, a stra¿acy pozyskaæ dodatkowe œrodki na swoj¹ dzia³alnoœæ .
Mimo, ¿e pogoda by³a w tym roku deszczowa i ponura, to goœcie nie zawiedli.
Wœród przyby³ych goœci by³a Sekretarz
Gminy Pani Mariola Uczkiewicz-Kampczyk, radni oraz pracownicy urzêdu
gminy. Nad bezpieczeñstwem czuwali
policjanci z Komisariatu Policji w Lesznowoli. Zorganizowanie takiej imprezy

nie by³by mo¿liwe bez sponsorów. Dziêkujemy wszystkim firmom oraz mieszkañcom którzy w³¹czyli siê w organizacjê loterii. Oprócz mo¿liwoœci wygrania
atrakcyjnych nagród stra¿acy tradycyjnie sponsorowali zespó³ muzyczny oraz
grochówkê wojskow¹. Zabawa trwa³a
do godziny 23°°.
Marek Soko³owski
Naczelnik OSP Mroków
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Dni Gminy Lesznowola
W dniach 13-14 œwiêtowaliœmy Dni Gminy
Lesznowola. Pierwszego dnia imprezy,
która odby³a siê na stadionie lekkoatletycznym w Lesznowoli, tradycyjnie rozpoczêto obchody meczem pomiêdzy:
Samorz¹dowcami i Pracodawcami. Spotkanie by³o bardzo wyrównane, a pierwsza bramka pad³a pod koniec pierwszej
po³owy dla Pracodawców. Na pocz¹tku
drugiej ods³ony przewagê osi¹gnêli Pracodawcy, co w efekcie da³o im kolejn¹
bramkê. Samorz¹dowcy w kolejnych

minutach spotkania byli stron¹ przewa¿aj¹c¹ i zdobyli gola kontaktowego. Dobra gra fair play i mi³a atmosfera na boisku trwa³a do koñca meczu, w którym
troszkê lepsi okazali siê Pracodawcy
(4:2), odgrywaj¹c siê za pora¿kê z zesz³ego roku.
Po meczu odby³y siê zawody lekkoatletyczne. W zawodach wystartowa³y
dzieci i m³odzie¿ z Zespo³ów Szkó³ Publicznych z Gminy Lesznowola: Mrokowa, Nowej Iwicznej, Lesznowoli i £az.
Wœród konkurencji Szkó³ Podstawowych

rywalizowano w: biegu na 60 metrów,
skoku w dal i rzucie pi³eczk¹ palantow¹.
Gimnazja startowa³y w biegu na 100 m
i 200 m, skoku w dal i sztafecie 4 razy
100 m. Zwyciêzcom konkurencji wrêczono cenne nagrody.
W niedzielê mi³o spêdziliœmy czas na
festynie rodzinnym.
Po sambie, cha-chy, jivie, walcu angielskim, walcu wiedeñskim i quickstepie wytañczonych przez podopiecznych Pana Paw³a de Pourbaix ogl¹daliœmy pokaz tresury psów s³u¿bowych
policji z Zak³adu Tresury Psów w Su³kowicach oraz mro¿¹cy krew w ¿y³ach
pokaz ratownictwa drogowego zorga-

Szanowni Pañstwo,
Mam zaszczyt w imieniu Samorz¹du Gminy Lesznowola i swoim w³asnym z³o¿yæ najserdeczniejsze podziêkowania wszystkim SPONSOROM, dziêki którym mogliœmy zapewniæ uczestnikom gier i konkursów upominki, które uatrakcyjni³y Dni Gminy Lesznowola.
Szczególne podziêkowania dla Firm:
• Royal Hurt • Vet Trade • Bank Spó³dzielczy w Lesznowoli • Szko³a Jêzykowa ELEPHANT •
EACC INVESTMENTS • INTRO • Goœciniec Oycowizna • Restauracja Willa Pasja • Restauracja
i Pizzeria Open AiR • Przedsiêbiorstwo wielobran¿owe WALOR • ROLTERS-Computers • Eveline Cosmetics • Przyprawy-Kamis • Centrobud • ACTION • Biuro podró¿y World Travel oraz dla
Mazowieckiego Zwi¹zku Pracodawców Gminy Lesznowola
Serdeczne podziêkowania dla Panów Leona i Huberta Buksowiczów za udostêpnienie terenu
na potrzeby parkingu.
Pragnê bardzo serdecznie podziêkowaæ Prezesowi, Zarz¹dowi oraz druhom z jednostek OSP
Mroków, Nowa Wola, Zamienie za pomoc i wielkie zaanga¿owanie w pracach podczas trwania
imprezy.
W imieniu Samorz¹du Gminy i swoim w³asnym pragnê z³o¿yæ na rêce Pani Edyty Grzeszczak
– Komendanta Policji w Lesznowoli, Pana Bogus³awa Moœcickiego – Prezesa Firmy WALOR, Pani
El¿biety Rosiek – Kierownika NZOZ SALUS, serdeczne podziêkowanie za pomoc w zapewnieniu
bezpieczeñstwa i opieki medycznej podczas trwania festynu.
Bardzo dziêkujê Pañstwu Marcie i Adamowi Sulimowicz za przekazanie piêknych owoców
jesieni – dyñ, do dekoracji terenu, na którym odbywa³ siê festyn.
Sk³adam równie¿ ogromne podziêkowania dla Pana So³tysa Mariana Lubedkina za zorganizowanie przeja¿d¿ek bryczk¹.
Pragnê w podziêkowaniach swych wyró¿niæ Pani¹ Annê Staniszek oraz pracowników Centrum Zdrowia za przeprowadzenie Akcji Bezp³atnych Badañ.
Bardzo dziêkujê Organizatorom Dni Gminy Lesznowola: pracownikom Urzêdu Gminy, Zespo³u Obs³ugi Placówek Oœwiatowych, Gminnego Oœrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, cz³onkom Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Mazowieckiemu Zwi¹zkowi Pracodawców Gminy Lesznowola za profesjonalne przygotowanie i obs³ugê uroczystoœci.
Wyra¿am nadziejê, ¿e wszyscy nasi Mieszkañcy i Goœcie sympatycznie spêdzili z nami czas
i chwile te pozostan¹ na d³ugo w Pañstwa pamiêci.
Maria Jolanta Batycka-W¹sik
Wójt Gminy Lesznowola
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nizowany przez OSP Nowa Wola i OSP
Mroków oraz pokaz ratownictwa wysokoœciowego zorganizowany przez
PSP z Piaseczna. Teren wokó³ pokazów
profesjonalnie zabezpieczy³a OSP z Zamienia.
Niedzielna impreza by³a te¿ okazj¹
do podsumowania kilku gminnych konkursów, zaprezentowania siê dzieci
i m³odzie¿y z gminnych szkó³ oraz dzieci z folklorystycznego zespo³u wietnamskiego w barwnym i widowiskowym
tañcu.
Im bli¿ej by³o godziny wystêpu Kabaretu Paranienormalni, tym liczniejsza
rzesza mieszkañców ci¹gnê³a na teren
Zespo³u Szkó³ w £azach, równie¿ po to,

by spotkaæ siê ze znajomymi, uczestniczyæ w licznych konkursach i pokazach
oraz kulturalnie i nietuzinkowo spêdziæ
niedzielne popo³udnie. Na tego typu piknikach najwiêksz¹ atrakcj¹ s¹ wszelkie
próby sprawdzenia siê i popisania w³asna sprawnoœci¹ fizyczn¹. Nie zabrak³o
wiêc konkurencji takich jak przeja¿d¿ka
rowerem przeciwskrêtnym, uje¿d¿anie
byka, a dla najm³odszych ogromnego
dmuchawca-zje¿d¿alni.
Konkursy dla dzieci m³odzie¿y z bardzo atrakcyjnymi nagrodami zorganizowa³y i przeprowadzi³y Panie ze Szko³y
Jêzykowej ELEPHANT
W czasie trwania niedzielnego festynu i dziêki zaanga¿owaniu Pani Anny Sta-

Baw siê zdrowo i weso³o
Pod tym has³em So³ectwo Lesznowola i Gminna Komjsja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych zorganizowa³a w
pierwszych dniach jesieni na terenie
Osiedla Parkowego œwiêto pieczenia
ziemniaka.
Celem imprezy by³o bli¿sze wzajemne poznanie siê starych i nowych mieszkañców naszej gminy oraz wiêksza integracja. Wa¿nym powodem by³o kultywowanie starych tradycji i obyczajów.
Z poœród zaproszonych goœci imprezê zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ Pos³owie na Sejm RP Pan Andrzej Smirnow
oraz Pan Janusz Piechociñski, Pan Tomasz Ciodyk – Dyrektor Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomoœci
Rolnych, Pan Krzysztof Zdanowicz –
Kierownik Dzia³u Planowania Przestrzennego Mazowieckiego Zarz¹du
Dróg Wojewódzkich, Pan Jacek Arendarski – Prezes Mazowieckiego Zwi¹zku Pracodawców Gminy Lesznowola,
Pan Jacek Zalewski – Prezes Stowarzyszenia „Dobra Wola”, Ks. Andrzej Grefkowicz – Dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Magdalence, Ks. Dariusz Goc³owski – Proboszcz Parafii pod wezwaniem Ducha Œwiêtego w Starej
Iwicznej. Samorz¹d Gminy reprezentowa³a Pani Wójt Maria Jolanta BatyckaW¹sik, Pani Sekretarz Mariola Uczkiewicz-Kampczyk, Pani Skarbnik El¿bieta Ob³uska oraz Radni Gminy z Przewodnicz¹c¹ Komisji Polityki Gospodarczej – Pani¹ Wies³aw¹ Komorowsk¹,
Przewodnicz¹c¹ Komisji Rewizyjnej –
Pani¹ Bo¿enn¹ Korlak, Przewodnicz¹-

cym Komisji Polityki Spo³ecznej – Panem Jerzym Wiœniewskim, Przewodnicz¹cym Komisji Polityki Przestrzennej
i Rolnictwa – Panem Konstantym Kocykiem na czele. Wœród zaproszonych
goœci byli So³tysi, Dyrektorzy szkó³
i przedszkoli oraz przedstawiciele wielu instytucji i organizacji spo³ecznych
z terenu gminy i powiatu.
W imieniu organizatorów wszystkich
zaproszonych goœci powita³ Radny so³ectwa Lesznowola Pan Ryszard Dusza wyra¿aj¹c radoœæ i podziêkowanie za przyjêcie zaproszenia i liczne przybycie na
wspóln¹ zabawê.
Pierwszym punktem uroczystoœci
by³o poœwiêcenie i oddanie do u¿ytku
œcie¿ki pieszo-rowerowej wzd³u¿ ulicy S³onecznej, która jest czêœci¹ drogi
wojewódzkiej 721. Droga ta ze wzglêdu na natê¿enie ruchu samochodowego stanowi du¿¹ uci¹¿liwoœæ dla mieszkañców. Dlatego zrealizowanie tej
wspólnej inwestycji przez Mazowiecki Zarz¹d Dróg Wojewódzkich i Gminê
Lesznowola z pewnoœci¹ poprawi³o to
bezpieczeñstwo u¿ytkowników tej
drogi. Œcie¿ka ma ok. 4 km d³ugoœci,
jest przed³u¿eniem istniej¹cej œcie¿ki
w Magdalence i prowadzi do granicy
so³ectwa Stara Iwiczna. Poœwiêcenia
dokonali wspólnie ksiê¿a Andrzej Grefkowicz i Dariusz Goc³owski, a wstêgê
przeciêli honorowi goœcie i ma³y Micha³ przedstawiciel przysz³ych u¿ytkowników. W czasie poœwiêcenia ks.
Andrzej Grefkowicz powiedzia³; jest
rzecz¹ zdumiewaj¹c¹, ¿e w dobie po-

niszek z Kuriera Po³udniowego, przeprowadzona zosta³a Akcja Bezp³atnych Badañ (mammografia, cytologia, densytometria i spirometria).
Na zakoñczenie niedzielnej zabawy
wyst¹pi³ zespó³ IRA rozgrzewaj¹c swym
brzmieniem i œpiewem publicznoœæ.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim
Mieszkañcom oraz Goœciom, którzy pomimo ch³odnej pogody tak licznie zgromadzili siê na festynie.
Zapraszamy ponownie za rok!
Aneta Zieliñska
Inspektor ds. promocji

wszechnej motoryzacji stanêliœmy
przed koniecznoœci¹ powrotu do rowerów i st¹d potrzeba budowy takich
œcie¿ek.
Na zakoñczenie czêœci oficjalnej zabra³a g³os Pani Wójt. W swoim wyst¹pieniu podziêkowa³a goœciom i organizatorom podkreœlaj¹c potrzebê organizowania takich imprez. Podziêkowa³a równie¿
stra¿akom z OSP Nowa Wola i Zamieniê,
na których pomoc zawsze mo¿emy liczyæ.
Czêœæ artystyczn¹ rozpoczê³y dziewczêta odœpiewuj¹c w sposób humorystyczny Kronikê Lesznowoli. Nastêpnie
odby³y siê konkursy:
– Wiedzy o so³ectwie, w którym zwyciê¿y³ Kamil Sobieski i otrzyma³ g³ówn¹ nagrodê – piêkny rower,
– Konkurs tarcia ziemniaków (dla panów),
– Biegi w workach(dla dzieci),
– Przeci¹ganie liny (panie-panowie).
Popisy muzyczno-wokalne zaprezentowa³ zespó³ TOPLES. Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich serwowa³y kawê, herbatê i pyszne ciasta. Rada So³ecka czêstowa³a pieczonymi ziemniakami, które
cieszy³y siê tak wielkim powodzeniem,
¿e przygotowane 100 kg nie wystarczy³o. By³a te¿ znakomita wêdzona szynka
przygotowana wed³ug starych receptur,
a ufundowa³ j¹ Pan Stanis³aw Kiljañczyk.
Ca³oœci dope³ni³a lesznowolska restauracja CEREGIEL¥ swoimi smako³ykami
z ro¿na.
Po tej uczcie dla cia³a nast¹pi³a wspólna zabawa z DJ zakoñczona konkursem
tañca na murawie.
Do spotkania za rok
Ryszard Dusza
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Uroczystoci upamiêtniaj¹ce
90-t¹ rocznicê
odzyskania niepodleg³oci
w Gminie Lesznowola
Minimaraton na szóstkê
w Lesznowoli
W niedzielê 26 paŸdziernika, po raz
szósty na zaproszenie Pani Wójt Marii
Jolanty Batyckiej-W¹sik, biegacze z ca³ej Polski zawitali do Lesznowoli aby sta-

n¹æ na starcie „Minimaratonu Niepodleg³oœci o Puchar Wójta Gminy Lesznowola”.
Stadion przy ZSP w Lesznowoli zape³ni³ siê amatorami biegania, dziêki
s³onecznej pogodzie do udzia³u w zawodach zg³asza³y siê ca³e rodziny. We
wszystkich biegach dzieciêcych – na dystansie 300, 600 i 1000 metrów – wystartowa³a blisko setka zawodników.
W samo po³udnie na starcie biegu
g³ównego stanê³o ponad 80 biegaczy. Po
starcie biegacze pokonali jedno
okr¹¿enie stadionu by wybiec na
ulice Lesznowoli na trasê biegu licz¹c¹ dok³adnie 4219,5 m co stanowi 1/10 czêœæ maratonu. Zwyciê¿y³ Micha³ Bernardelli, wœród
kobiet zwyciê¿czyni¹ zosta³a Joanna Tekieñ z Warszawianki.

Koncert Zespo³u Dragon
Klubu Wojsk L¹dowych
w Starej Iwicznej

ralnym na najwy¿szym poziomie. W koœciele p.w. œw. Stanis³awa Kostki w Mrokowie goœciliœmy bowiem niezwyk³ych artystów, dziêki którym mogliœmy w piêkny sposób
uczciæ 30 Rocznicê wyboru na
Stolicê Piotrow¹ Jana Paw³a II
oraz 90 Rocznicê odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci.
Koncert otworzy³a
Wójt Gminy Lesznowola,
pani Jolanta Batycka-W¹sik w imieniu Samorz¹du Gminy
Lesznowola oraz Ksiêdza Proboszcza Józefa Jaworskiego, uroczyœcie witaj¹c znakomitych goœci, którzy przyjêli zaproszenie
na ten wyj¹tkowy koncert: parlamentarzystów, których reprezentowa³ pose³ Pan Janusz Piechociñski,
ksiê¿y proboszczów z okolicznych parafii, burmistrzów i wójtów s¹siednich
gmin, radnych, so³tysów, stra¿aków,
przyby³ych mieszkañców gminy i pozosta³ych goœci.
Czuliœmy siê niezwykle zaszczyceni
goszczeniem œwiatowej s³awy Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „Sonata” im.
Bogumi³a £epeckiego pod Dyrekcj¹ Jacka
£epeckiego. Publicznoœæ powita³a wspania³ych muzyków gor¹cymi brawami.

Wieczorem, 15 listopada 2008 roku
mieliœmy wielk¹ przyjemnoœæ uczestniczyæ we wspania³ym wydarzeniu kultu-

Z warszawskiej Cytadeli przyjecha³
zespó³ Klubu Wojsk L¹dowych Dragon.
Panowie w mundurach z epoki wraz solistk¹ Beat¹ Burczak zaprezentowali nie
tylko Marsz I Brygady, czy wzruszaj¹c¹
pieœñ o Jasieñku. Wszystkich poruszy³a
radosna pieœñ S³owo Niepodleg³oœæ,
która obwieszcza³a, ¿e jesieni¹ nasta³y
radosne dni, pierwsze dni w wolnej Polsce.

Przepiêkna muzyka, p³yn¹ca z instrumentów smyczkowych, wspania³a,
wznios³a atmosfera, refleksyjny nastrój
i cudowna uczta duchowa – tak mo¿na
okreœliæ ten niecodzienny wieczór, który wszyscy na d³ugo zachowamy w swej
pamiêci.

Wystêp zespo³u uœwietni³y deklamacje poezji. Uczestnicy Warsztatów Literackich GOK: Artur Wronek i Szymon
Cydzik, oraz Piotr Michalak interpretowali poezjê Jana Kasprowicza, Jana
Lechonia, Edwarda S³oñskiego oraz noblistki Wis³awy Szymborskiej.
Ksi¹dz Tomasz K¹dzik podj¹³ siê roli
konferansjera witaj¹c Pani¹ Wójt
i wszystkich przedstawicieli Samorz¹du
Gminy Lesznowola, mieszkañców i goœci, podkreœlaj¹c otwartoœæ Samorz¹du
Gminy, Gminnego Oœrodka Kultury, Pañstwa Radnych i So³tysów na organizowanie tego typu przedsiêwziêæ kulturalnych, które w Gminie Lesznowola sta³y
siê ju¿ tradycj¹

Jolanta Walentyna ¯abczak
Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury

Agnieszka Korni³ow
GOK

Darek Pawelec
ZSP w Nowej Iwicznej

Warszawska Orkiestra
Symfoniczna Sonata
im. Bogumila £epeckiego
w Mrokowie

W niedzielê 16 listopada w koœciele
w Starej Iwicznej pod wezwaniem Zes³ania Ducha Œwiêtego mia³ miejsce koncert
pieœni patriotycznych z okazji 90-tej
rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci.
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Dzieñ Edukacji Narodowej w Gminie Lesznowola
Ju¿ tradycyjnie, jak co roku w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy w Lesznowoli
odby³o siê bardzo uroczyste spotkanie.
Okazj¹ do spotkania by³ „Dzieñ Edukacji
Narodowej”. W spotkaniu, które odby³o
siê 13 paŸdziernika br. uczestniczyli Pañstwo Dyrektorzy wraz ze swoimi zastêpcami ze wszystkich lesznowolskich szkó³
i przedszkoli, a tak¿e przedstawiciele Samorz¹du Gminy Lesznowola – Hanna Kosik – Przewodnicz¹ca Rady Gminy, Pan
Marek Ruszkowski – Zastêpca Wójta, Pani

Mariola Uczkiewicz-Kampczyk – Sekretarz Gminy, Pani El¿bieta Ob³uska – Skarbnik Gminy, Pan Ryszard Dusza – V-ce Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Pan Jerzy Wiœniewski – Przewodnicz¹cy Komisji Polityki Spo³ecznej Rady Gminy.
W pierwszej, bardzo uroczystej czêœci spotkania, Pañstwo Dyrektorzy szkó³
i placówek oœwiatowych otrzymali od
Samorz¹du Gminy serdeczne ¿yczenia
oraz symboliczne kwiaty. Druga czêœæ,
to spotkanie przy kawie i s³odyczach.

Pañstwo Dyrektorzy dzielili siê refleksjami na temat, w jaki sposób w ich placówkach obchodzone jest w tym roku
to œwiêto. Poza tradycyjnymi ju¿ akademiami, przygotowanymi przez uczniów,
Pañstwo nauczyciele zaplanowali na ten
dzieñ wyjazdy do kina lub teatru.
Ca³e spotkanie przebiega³o w mi³ej
i serdecznej atmosferze.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO

Co s³ychaæ w S³onecznej szkole?
Nowy rok szkolny rozpoczêliœmy w
du¿o wiêkszym gronie. Przybyli nowi
uczniowie oraz nauczyciele. Nast¹pi³o
rozszerzenie organizacyjne szko³y
o klasê czwart¹. Obecnie w szkole jest
9 oddzia³ów, w których uczy siê 133
dzieci.

Uroczystoœæ rozpoczêcia roku szkolnego

Wszyscy zatrudnieni pedagodzy maj¹
wymagane kwalifikacje do zajmowanych
stanowisk. Oprócz nauczycieli „przedmiotowców” w szkole pracuj¹: psycholog, pedagog szkolny, reedukator oraz
logopeda. Wszyscy potrzebuj¹cy uczniowie objêci s¹ terapi¹.
Zapewniamy opiekê œwietlicow¹
w godzinach: 730-1800. Uczniowie maj¹
mo¿liwoœæ korzystania z obiadów, które przywo¿one s¹ ze szko³y w Nowej
Iwicznej.

Mysiad³o, paŸdziernik 2008

Oferujemy bardzo bogat¹ ofertê za- z zagra¿aj¹cymi im niebezpieczeñstwajêæ pozalekcyjnych, które w wiêkszoœci mi. Dzieci wykaza³y siê znajomoœci¹ tefinansowane s¹ godzin przyznanych lefonów alarmowych oraz zasad bezprzez organ prowadz¹cy, czêœæ przez piecznego poruszania siê po ulicy. Podrodziców i Radê So³eck¹. Uczniowie czas spotkania mia³y do wykonania wieuczêszczaj¹ na ko³o matematyczne, in- le ciekawych zadañ.
formatyczne, muzyczne, dodatkowy jêW szkole dzia³a Ma³y Samorz¹d, któzyk angielski, ko³o europejskie, zajêcia ry organizuje wiele akcji oraz imprez weplastyczne, savoir-vivre’u, orgiami, ryt- wn¹trzszkolnych. Jeden raz w miesi¹cu
mikê, gimnastykê korekcyjn¹. Dzieci odbywaj¹ siê tematyczne apele, podczas
maj¹ mo¿liwoœæ dodatkowych wyjaz- których uczniowie wyró¿niani s¹ za osi¹dów na basen oraz do Filharmonii Na- gane wyniki w nauce oraz wzorowe zarodowej.
chowanie, og³aszane s¹ i rozstrzygane
Ju¿ drugi rok w szkole dzia³a Gro- konkursy szkolne.
mada Zuchowa. Prowadzone s¹ rów14 paŸdziernika mia³ miejsce wyjazd
nie¿ warsztaty komunikacji, asertyw- na interaktywny seans edukacyjny Podnoœci, budowania poczucia w³asnej ró¿e kosmiczne.
wartoœci i mocnych stron ucznia. Swoj¹
Uczniowie szko³y nie zapomnieli
dzia³alnoœæ kontynuuje SKO pod patro- o œwiêcie swoich nauczycieli oraz pranatem Banku Spó³dzielczego w Lesz- cowników szko³y. Przygotowali uroczynowoli.
stoœæ, podczas której by³o wiele ¿yczeñ
Szko³a organizuje wiele wyjazdów. i kwiatów. Rodzice równie¿ mieli niespoUczniowie mieli ju¿ okazjê uczestniczyæ dziankê dla nas, zakupili pomoce dydakw warsztatach I ty mo¿esz pisaæ w MDK tyczne, które przekazali szkole.
Muranów, nastêpne grupy wyjad¹ na warsztaty Wydajemy
ksi¹¿kê. Efektem tych spotkañ
ma byæ udzia³ w konkursie
i wydanie w³asnych ksi¹¿ek
przez uczniów. Niebawem rozpoczn¹ siê cykliczne wyjazdy
do muzeum Etnograficznego
w Piasecznie na lekcje muzealne.
Szko³ê odwiedzili studenci
Pañstwowej Szko³y Po¿arnictwa z warsztatami Potrafiê
Szybko Pomóc, podczas których
zapoznali ma³ych s³uchaczy Uroczystoœæ z okazji Dnia Nauczyciela

35

numer33.p65

35

08-12-03, 18:21

Biuletyn Informacyjny nr 33 – 2008
Przekazanie pomocy
dydaktycznych
przez Radê Rodziców

Stoisko origami
na festynie gminnym

Ze swoimi dzia³aniami wychodzimy
poza placówkê. Podczas festynu z okazji Dni Gminy Lesznowola zorganizowaliœmy stoisko, przy którym chêtni mogli
poznaæ tajniki sztuki sk³adania papieru
czyli origami .
W ramach wspó³pracy z Gminn¹ Bibliotek¹ w Mysiadle nasi uczniowie
uczestnicz¹ w lekcjach bibliotecznych.
Planowane s¹ spotkania z autorami ksi¹¿ek dla dzieci oraz cykliczne czytanie
bajek. Nawi¹zano równie¿ wspó³pracê

z Gminnym Oœrodkiem Kultury w Mysiadle. W planach jest organizacja wspólnych imprez (np. balu karnawa³owego
dla uczniów szko³y czy przedstawieñ teatralnych).
Mimo, ze jesteœmy najmniejsz¹ szko³¹ w gminie Lesznowola, wiele siê u nas
dzieje. Uczniowie maj¹ stworzone warunki do rozwijania swoich zdolnoœci
i zainteresowañ, potrzebuj¹ce dzieci objête s¹ opiek¹ terapeutyczn¹. Nauczyciele maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z coraz

bogatszej bazy dydaktycznej. Pracownicy obs³ugi i administracji dbaj¹ o to, by
szko³a sprawnie funkcjonowa³a na co
dzieñ.
Wszyscy pracuj¹ na to, aby uczniowie
bezpiecznie, ciekawie i z przyjemnoœci¹
spêdzali czas w S³onecznej szkole.
Ma³gorzata Gajcy
Z-ca Dyrektora SP w Mysiadle

Czwarty rok Mrokowskiej Szko³y Marzeñ
Obecny rok szkolny jest dla naszego
gimnazjum czwartym, a zarazem ostatnim rokiem realizacji projektu unijnego
„Szko³a Marzeñ”. Podobnie jak w latach
ubieg³ych, proponujemy naszym
uczniom dwa obszary dzia³añ:
1. Trening efektywnych technik uczenia siê
2. Planowanie œcie¿ki edukacyjnej
i zawodowej
Pierwszoklasiœci bêd¹ uczêszczaæ na
36 godzinny kurs z „Efektywnych technik uczenia siê”, na którym bêd¹ doskonaliæ szybkoœæ czytania oraz poznaj¹
praktyczne sposoby zapamiêtywania
wiadomoœci. Umiejêtnoœci te systematycznie æwiczone i stosowane znacznie
przyspieszaj¹ proces uczenia siê.
Wszystkim naszym gimnazjalistom
proponujemy udzia³ w warsztatach, dziêki którym bêdzie im ³atwiej podj¹æ decyzjê dotycz¹c¹ wyboru kierunku szko³y ponadgimnazjalnej.
W tym roku planujemy zacieœniæ
wspó³pracê z Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierz¹t PAN w Jastrzêbcu. W ra-

mach zajêæ pozalekcyjnych uczniowie
bêd¹ mogli uczestniczyæ w wycieczkach
zawodoznawczych i zajêciach laboratoryjnych. Jedna z grup Ko³a Ekologicznego kierowanego przez pani¹ Anetê Michalczyk, goœci³a ju¿ w Instytucie, poznaj¹c cechy charakterystyczne zwierz¹t
tam hodowanych. Mgr Karina Horbañczuk, dr Nina Strza³kowska oraz dr Artur JóŸwik zaskakiwali uczniów opowieœciami o rasach, zwyczajach, upodobaniach: owiec, kóz, koni, królików, cielaków, ja³ówek, przepiórek. Uczniowie dowiedzieli siê, ¿e praca badawcza i jednoczeœnie opiekuñcza nad zwierzêtami
wymaga od cz³owieka poznania psychiki zwierz¹t oraz du¿ej cierpliwoœci. Opiekun przede wszystkim, musi kochaæ
zwierzêta. Za przeprowadzenie zajêæ z
naszymi uczniami sk³adamy serdecznie
podziêkowania przedstawicielom Instytutu.
Pracê badawcz¹ pod kierunkiem Jolanty Januszewicz kontynuuje równie¿
Ko³o Meteorologiczne. Ju¿ trzeci rok
uczniowie prowadz¹ obserwacje pogo-

dy. W programie Ms Excel przetwarzaj¹
dane meteorologiczne, natomiast prezentacje uzyskanych wyników przygotowuj¹ wykorzystuj¹c Ms PowerPoint.
Samorz¹d Szkolny Gimnazjum stara
siê wzmocniæ swoj¹ rolê. Podejmuje coraz wiêcej samodzielnych inicjatyw. Zaplanowa³ miêdzy innymi zorganizowanie
dnia miêdzynarodowego, konkursu tanecznego, a tak¿e w³¹czenie siê do akcji
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Do wspó³pracy zapraszamy rodziców
i lokalne instytucje, które chcia³yby zaprezentowaæ mrokowskiej m³odzie¿y
walory ciekawych profesji .
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Jolanta Januszewicz
Szkolny koordynator
Programu Szko³a Marzeñ
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lubowanie i pasowanie
na ucznia
Uroczystoœæ œlubowania i pasowania
uczniów klas pierwszych na pe³noprawnych cz³onków spo³ecznoœci szkolnej
wywodzi siê ze œredniowiecznej tradycji rycerskiej. M³ody cz³owiek, który mia³
wejœæ w grono rycerskiej braci, musia³
przejœæ pewne egzaminy, wykazaæ siê
mêstwem, umiejêtnoœci¹ w³adania broni¹ i dopiero póŸniej, podczas uroczystej ceremonii sk³ada³ œlubowanie na
wiernoœæ swojemu królowi i by³ nastêpnie pasowany na rycerza. Podczas tej
uroczystoœci otrzymywa³ rycerski pas,
zbrojê i miecz. Zmieni³y siê czasy, zmienili ludzie, ale echa dawnej tradycji pozosta³y do dziœ. Rolê ksiêcia lub króla
odgrywa dziœ dyrektor szko³y, a „gierm-

kami”, którzy maj¹ byæ pasowani, s¹
uczniowie klas pierwszych wszystkich typów szkó³.
11 paŸdziernika 2008 r. w Zespole
Szkó³ Publicznych w Lesznowoli mia³o
miejsce bardzo wa¿ne wydarzenie –
pierwszoklasiœci zostali pasowani na
uczniów.
Do tej uroczystoœci przygotowywali
siê ju¿ od pierwszych dni nauki szkolnej. Zapoznali siê ze swoimi prawami
i obowi¹zkami, poznawali zasady zachowania panuj¹ce w szkole – poznawali
szkolne ¿ycie. Uczyli siê bardzo pilnie,
wiedzieli, bowiem, ¿e aby zostaæ przyjêtymi do grona braci uczniowskiej, bêd¹
musieli udowodniæ, ¿e s¹ tego godni.

Wieci ze szko³y w £azach
Osi¹gniêcia uczniów i nauczycieli
Kolejny rok szkolny przyniós³ nowe
plany i nadzieje. Po bardzo wysokich
wynikach naszych gimnazjalistów
i uczniów klas szóstych podczas zewnêtrznych egzaminów i sprawdzianów
przysz³a kolej na osi¹gniêcia w olimpiadach przedmiotowych organizowanych
przez Mazowieckie Kuratorium Oœwiaty
w Warszawie. Ich uczestnicy w gimnazjum zakwalifikowali siê do etapu rejonowego konkursów: polonistycznego, historycznego, geograficznego i biologicznego. S¹ to: Patrycja Skarzyñska, Aleksandra Filipek, Piotr Janus, Marcelina Pasek, Marta Wierzbiñska,. Antoninia Cydzik, Magdalena Kowalczyk, Micha³ Met,
Ma³gorzata Magiera i Klaudia Czerwiñska. Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom: p. Krzysztofowi £upiñskiemu, p.
£ukaszowi Sitkiewiczowi, p. Barbarze Ratajczak i p. Annie Zahorbeñskiej.
Z kolei w szkole podstawowej do etapu rejonowego konkursu polonistycznego zakwalifikowa³a siê Agata Sosnowska,
która przygotowywa³a siê pod kierunkiem p. Joanny Kaczor. Bêdziemy trzymaæ kciuki za naszych uczniów podczas
kolejnych etapów olimpiad.

W odœwiêtnie udekorowanej sali gimnastycznej zebrali siê zaproszeni goœcie:
nauczyciele, rodzice i uczniowie klas
starszych. Wszyscy przygl¹dali siê ma³ym
artystom i nie szczêdzili braw po ich wystêpach.
Po czêœci artystycznej g³os zabra³ g³os
Pan Dyrektor Bogumi³ Pa³czak. Podziêkowa³ dzieciom za piêkne wystêpy, a tak¿e wyrazi³ swoj¹ radoœæ, ¿e grono
uczniów ZSP w Lesznowoli powiêkszy siê
o tak uzdolnione dzieci.
Nastêpnie odby³o siê uroczyste œlubowanie pierwszaków i pasowanie ich
na uczniów. Ka¿dy otrzyma³ upominek
od przedstawicieli Rady Rodziców.
...A póŸniej by³ s³odki poczêstunek.
Dzieñ ten na pewno na d³ugo pozostanie w pamiêci wszystkich uczniów.
Joanna Krusiewicz
Nauczyciel ZSP Lesznowola

Bieszczady rocknroll

Nasi wychowankowie maj¹ mo¿liwoœæ pog³êbiania wiedzy i rozwijania
zainteresowañ poprzez uczestnictwo w
ko³ach przedmiotowych, których oferta jest bardzo bogata. Wszyscy gimnazjaliœci ucz¹ siê dwóch jêzyków obcych:
angielskiego i niemieckiego, ponadto
od wrzeœnia bie¿¹cego roku mog¹ skorzystaæ z mo¿liwoœci nauki jêzyka francuskiego.
Po trudach nauki na uczniów czeka
tak¿e zabawa i rozrywka. To ju¿ kolejny
rok, kiedy uczniowie klas trzecich gimnazjum rozgrywaj¹ mecze pi³ki no¿nej i
siatkowej z nauczycielami, a emocje
sportowe rozpalaj¹ kibiców zarówno
jednej, jak i drugiej strony.
M³odzie¿y nieobca jest równie¿
s³u¿ba drugiemu cz³owiekowi. Jak co
roku gimnazjaliœci podjêli w Tygodniu
Papieskim akcjê zbierania pieniêdzy na
Dzie³o Nowego Tysi¹clecia. W trakcie
„Tataspartakiady” pomagali pod kierunkiem p. A. Hofmana niepe³nosprawnym dzieciom i m³odzie¿y w podejmowaniu wyzwañ sportowych. Jesteœmy
dumni z takich postaw naszych
uczniów.
Anna £upiñska

Dnia 16 paŸdziernika nasza dru¿yna,
wraz ze 131 GZ „Tropiciele”, wyjecha³a
na rajd w Bieszczady.
Pomimo obiecanych 10 godzin jazdy,
wszyscy wsiedli do autokarów (starsi
harcerze i starsze zuchy, m³odsze zuchy)
pe³ni optymizmu. Droga nie zajê³a nam
jednak tyle czasu i na miejscu byliœmy
ju¿ o 2130. Oœrodek by³ bardzo ³adny
i czysty. Wszyscy „grzecznie” poszli spaæ,
poniewa¿ wiedzieliœmy, ¿e nastêpnego
dnia czeka nas wa¿ne zadanie.
W pi¹tek, 17 paŸdziernika, po œniadaniu pojechaliœmy do Mini Zoo i Muzeum, w którym by³o 120 miniaturek
cerkwi i koœcio³ów, znajduj¹cych siê na
terenie Bieszczad. Potem obejrzeliœmy
zaporê na Zalewie Soliñskim. Nastêpnym
celem naszej wycieczki by³a Po³onina
Wetliñska, a na jej szczycie – schronisko
„Chatka Puchatka”. Pomimo wielu trudów, zmêczenia, zimna i nierównoœci
terenu wszyscy zeszli na dó³ cali i zdrowi/…/
Wróciwszy do oœrodka, przebraliœmy
siê i zjedliœmy kolacjê. Po posi³ku harcerze wymyœlali scenariusz na kominek. By³
to taki mini teleturniej wiedzy o Bieszczadach, przeplatany skeczami, piosenkami i zabawami. Zuchom bardzo siê
podoba³, wobec czego dh. Beata Czeladko poprosi³a, ¿ebyœmy prowadzili tak¿e
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kominek z okazji urodzin gromady. Oczywiœcie zgodziliœmy siê, pomimo i¿ czêœæ
z nas nie mog³a ju¿ mówiæ.
Nastêpnego dnia po œniadaniu wyruszyliœmy na Po³oninê Caryñsk¹. Tym razem wejœcie by³o trudniejsze, d³u¿sze,
a pogoda zmienna. Pomimo tych wszystkich przeciwieñstw losu weszliœmy na
górê. Dla takich widoków naprawdê warto by³o przecierpieæ tê drogê! Zejœcie
by³o trudniejsze, ale osi¹galne, zw³aszcza dla zuchów i harcerzy.
Po powrocie pojechaliœmy do koœcio³a, a stamt¹d ponownie do oœrodka, ¿eby
u³o¿yæ nastêpny kominek.
Ten równie¿ bardzo podoba³ siê zuchom, ale i nam, bo to zuchy tym razem
wystêpowa³y. Kominek by³ poœwiêcony
obchodom 4 urodzin gromady. Po wspólnym œwiêtowaniu zuchy i harcerze, którzy nie mieli jeszcze krzy¿a, niczego nie
podejrzewaj¹c, poszli spaæ.
My zaœ zostaliœmy i czekaliœmy do pó³nocy, aby budziæ resztê na alarm nocny.
Wszystko posz³o bardzo sprawnie i po
nied³ugim czasie byliœmy na dworze.
Dh. Beata przyznawa³a kolejne gwiazdki zuchom, a dh. Adam Cieœla przyj¹³ nowych harcerzy do dru¿yny i wrêczy³ im
bia³e chusty. W tym roku do³¹czy³o do
nas a¿ 16 harcerzy!
Oby by³o ich wiêcej i ¿eby wszystkie
wyjazdy by³y tak udane jak ten w Bieszczady!
Antonina Cydzik
Uczennica kl. II b gimnazjum

Zjazd Szkó³ im. Jana Paw³a II
Z okazji spotkania Rodziny Szkó³
im. Jana Paw³a II uczniowie gimnazjum
w £azach wyruszyli w dniu 2 paŸdziernika na autokarow¹ pielgrzymkê na Jasn¹
Górê. Tegoroczny wyjazd by³ okazj¹
do wspólnego œwiêtowania jubileuszu
10-lecia dzia³alnoœci Rodziny Szkó³ oraz
30 rocznicy powo³ania naszego Patrona
na stolicê Piotrow¹. Program spotkania
obejmowa³ Mszê Œwiêt¹ pod przewodnictwem ks. Bpa Zygmunta Zimowskiego, modlitwê ró¿añcow¹ oraz odczytanie Aktu Zawierzenia Matce Bo¿ej, a nastêpnie listu do Ojca Œwiêtego Benedykta XVI. Ka¿da z przyby³ych grup otrzyma³a pami¹tkowe ró¿añce oraz znaczki
pielgrzymkowe.

W Dniu Edukacji Narodowej
14 paŸdziernika, w Zespole Szkó³
w £azach odby³y siê dwie uroczystoœci.
Jedn¹ z nich by³o œlubowanie klas I.
W tym roku wychowankowie pañ: Edyty
Bro¿yny, Anny Gindy oraz Olgi Kijewskiej
zabrali widzów w podró¿ do Królestwa
Wiedzy. Kandydaci na uczniów, stoj¹c
przed królewsk¹ par¹, wykazali siê pragnieniem pog³êbiania wiedzy, znajomoœci¹ symboli ojczystych, zasad dobrego
zachowania w szkole i poza ni¹. Aby staæ
siê godnymi pasowania – jak niegdyœ rycerze – zdobyli symbole posiadanych
umiejêtnoœci – Pióro Bia³ego Ptaka, Wielk¹ Ksiêgê oraz Klucz do Krainy Wiedzy.
Ca³a inscenizacja odby³a siê wœród przepiêknych dekoracji przygotowanych
przez p. Annê Gindê. S³uchacze zwrócili
te¿ uwagê na dawne tañce, które dzieci
wykonywa³y z ogromn¹ wpraw¹. Oczywiœcie nie zabrak³o i œpiewów opowiadaj¹cych o szkolnym ¿yciu pierwszoklasistów. Po wystêpie i wspólnym zaœpiewaniu hymnu szko³y nast¹pi³o uroczyste
pasowanie na uczniów. Ka¿de z dzieci
na pami¹tkê otrzyma³o dyplom, biret,
wielk¹ kredkê oraz pamiêtnik pierwszoklasisty.
PóŸniej odby³a siê uroczystoœæ dla
uczniów i nauczycieli przygotowana
przez gimnazjalistów z klas II pod kierunkiem p. Olivii Kaczyñskiej oraz Marzeny WoŸniak. Przygotowali oni quasikabaretowe przedstawienie Co ja tutaj
robiê? Historia koszmarnego snu uczennicy, która nagle musia³a poprowadziæ
lekcje, wywo³a³a wiele radoœci wœród
widzów. Dla uczniów zabawniejsza by³a
pierwsza czêœæ, w której uczennica-nauczycielka naucza³a we w³asnej, pe³nej

Justyna Osowska
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zdecydowanych osobowoœci, klasie. Nauczycielom podoba³a siê tak¿e czêœæ druga, w której g³ównej bohaterce przysz³o
siê zmierzyæ z „idealn¹” klas¹ samych
prymusów.
Uczniowie, którzy przygotowali wystêp, w zesz³ym roku zdobyli Z³ot¹ Maskê podczas Gminnych Teatraliów, co –
jak widaæ – zmotywowa³o ich do dalszej
pracy nad aktorskim warsztatem. Przerysowanie uczniowskich przywar na potrzeby kabaretu wymaga³o nie tylko pracy, ale i odwagi – zaœ reakcja publicznoœci powiedzia³a im, ¿e by³o warto!
Olivia Kaczyñska

Edukacja teatralna i filmowa
w gimnazjum
Nasi gimnazjaliœci niezwykle polubili
teatr – od zesz³ego roku je¿d¿¹ w wolnym czasie do teatru Rampa, gdzie ogl¹daj¹ spektakle muzyczne. W tym roku
„gimnazjalny sezon teatralny” zosta³ zainaugurowany spektaklem „Oskary”,
w grudniu wybieraj¹ siê na „Per³y kabaretu Hemara”, a na pocz¹tku roku 2009
na „JeŸdŸca burzy”. Ich zainteresowanie
nie koñczy siê jednak tylko na ogl¹daniu
przedstawieñ – od zesz³ego roku sami
przygotowali monta¿ s³owno-muzyczny
Wojna nigdy nie jest daleko (z okazji Œwiêta odzyskania niepodleg³oœci), monta¿
muzyczny Warszawski cwaniak (poœwiêcony Warszawie lat miêdzywojennych)
oraz quasi-kabaret Co ja tutaj robiê? (na
Dzieñ Edukacji Narodowej). Po obejrzaniu Oskarów zaczêli myœleæ o musicalu…
Tak¿e Aleksandra Filipek, uczennica
III klasy gimnazjum w £azach, ma swoj¹
przygodê zwi¹zan¹ z teatrem – od zesz³ego roku wystêpuje jako aktorka
w przedstawieniu „Krucjata”, opartym na
motywach powieœci Zofii Kossak „Bez
orê¿a”. Jeœli bêdzie mo¿liwa rezerwacja
ca³ej widowni Sceny Eksperymentalnej,
zobacz¹ j¹ wszyscy uczniowie klas II i III
gimnazjum podczas listopadowych wystêpów.
Obejrzawszy równie¿ w innych teatrach „Antygonê”, „Sk¹pca”, „Mêczeñstwo Piotra Ohey’a”, „Zemstê” gimnazjaliœci zdobêd¹ pewne doœwiadczenie
i wiedzê o wa¿nych kontekstach kulturowych. Mamy nadziejê, ¿e m³odzie¿, tak
jak w latach ubieg³ych, bêdzie nadal nie
tylko chêtnie ogl¹daæ przedstawienia, ale
i samodzielnie przygotowywaæ w³asne.
Z kolei klasy I gimnazjum, korzystaj¹c z propozycji kina „Muranów”, uczest-

nicz¹ w cyklu zajêæ edukacyjnych „Kino
wspó³czesne”. Jest to przegl¹d niszowych obrazów filmowych, które goœci³y
na polskich ekranach w ci¹gu ostatnich
kilku lat. „Niszowe”, poniewa¿ trudno je
odnaleŸæ w repertuarach kinowych,
gdzie musz¹ konkurowaæ z komercyjnymi superprodukcjami o du¿ych bud¿etach. Uczniowie obejrzeli „Czeski sen”,
zobacz¹ jeszcze m.in. filmy: Pan od muzyki, Taniec wojenny Bezpañskie psy, Klucze
do domu Trio Belleville. Jestem. Po zapoznaniu siê z propozycjami kina niekomercyjnego bêd¹ uwa¿niej œledzili repertuary w poszukiwaniu propozycji równie poruszaj¹cych, m¹drych lub estetycznie ciekawych.
Olivia Kaczyñska,
Krzysztof £upiñski,
Urszula Bulicz

Miêdzynarodowy Konkurs
Rysunku Dzieciêcego
i szkolne wystawy uczniów
Krajowa Rada Spó³dzielcza w imieniu
stowarzyszenia Ie-No-Hikari z Japonii,
bêd¹cego przybudówk¹ kulturaln¹ tutejszej organizacji spó³dzielni rolniczych,
zaprosi³a uczniów naszej szko³y do wziêcia udzia³u w XVI Miêdzynarodowym
Konkursie Rysunku Dzieciêcego. Zg³oszone przez nas prace plastyczne spotka³y siê z du¿ym uznaniem. Z niecierpliwoœci¹ czekamy na wyniki konkursu,
które zostan¹ og³oszone w styczniu 2009
roku w Japonii. Naszym faworytem jest
kola¿ wykonany przez Elê Dolsk¹, uczennicê klasy szóstej Zespo³u Szkó³ w £azach.
O tym, ¿e nasi uczniowie obdarzeni
s¹ talentami plastycznymi, mo¿na przekonaæ siê ju¿ teraz, podziwiaj¹c ich dzie³a, wystawione na szkolnym korytarzu.
Wysoki poziom artystyczny reprezentuj¹ prace autorstwa uczniów klas pi¹tych,
wykonane przy u¿yciu barw z³amanych.
Agnieszka Tyczyñska

Terenowe zajêcia edukacyjne
w rezerwacie przyrody
Las Kabacki
im. Stefana Starzyñskiego
w Warszawie

nowych organizowanych w ramach Projektu Nawigacja w plecaku. W minionym
roku szkolnym odbywa³y siê one w Kampinoskim Parku Narodowym pod has³em
Nawigacja w plecaku – aktywna edukacja
ekologiczna z wykorzystaniem innowacyjnych technologii informacyjnych (projekt
wspó³finansowany ze œrodków UE, realizowany przez Centrum Informacji o Œrodowisku UNEP/GRID – Warszawa jako
kontynuacja projektu Wirtualny Kampinoski Park Narodowy).
Te zajêcia, w których uczestniczyliœmy, odby³y siê 20 paŸdziernika 2008
roku pod has³em: Zielone zak¹tki mojego
miasta – poznajê, obserwujê i opisujê.
Uczestniczy³y w nich trzy uczennice naszego gimnazjum: Patrycja Skarzyñska
i Ewelina Rudnik (klasa IIIA) oraz Aleksandra Filipek (klasa IIIB).
Zajêcia w terenie obejmowa³y zagadnienia tematyczne tj.: przyroda, dziedzictwo historyczne i kulturowe, udostêpnianie, Wis³a, dobre emocje: wra¿liwoœæ
i postawy.
Nasza grupka wykonywa³a obserwacje i pomiary terenowe z zakresu: monitoringu ciekawych drzew oraz monitoringu dostêpnoœci obiektów dla osób
niepe³nosprawnych. Obserwowa³yœmy
przyrodê nieo¿ywion¹ oraz wybrane gatunki zwierz¹t i œlady ich bytowania; rejestrowa³yœmy i wêdrowa³yœmy, pos³uguj¹c siê w nawigacji urz¹dzeniami GPS;
prowadzi³yœmy dokumentacjê wykonanych obserwacji.
Podczas zajêæ towarzyszy³a nam piêkna i kolorowa „polska jesieñ”, która na
dobre rozgoœci³a siê w Lesie Kabackim.
S³oñce przyjemnie dogrzewa³o, a my
mog³yœmy cieszyæ siê tym dniem, pomimo pracy, któr¹ jeszcze mia³yœmy do
wykonania.
Zebrane dane pos³u¿¹ nam do wykonania plakatu, który bêdzie oceniany przez organizatorów, oraz umieœcimy je, ju¿ opracowane, na portalu Wirtualny Park Narodowy (www.gridw.pl/
wkpn) na specjalnie do tego celu przygotowanych formularzach elektronicznych.
Warsztaty zakoñczy³y siê ok. godz.
1430. Na koniec uczestnicy odebrali pami¹tkowe dyplomy. Podsumowanie ca³ych warsztatów, które odbywa³y siê równie¿ 17 i 18 paŸdziernika i wziê³o w nim
udzia³ wiele szkó³ (gimnazjów i liceów),
g³ównie warszawskich, odbêdzie siê
w grudniu 2008 roku.

Ju¿ po raz drugi uczniowie naszej
szko³y wziêli udzia³ w warsztatach tere-

Barbara Ratajczak
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Zamelduj siê!
lub z³ó¿ NIP
W gminie Lesznowola powstaj¹
coraz piêkniejsze budynki mieszkalne, do których nale¿y doprowadziæ
wodê, kanalizacjê, wybudowaæ drogi, chodniki i oœwietlenie. Liczba
mieszkañców powoduje koniecznoœæ
budowy przedszkola i szko³y. Niestety, mimo wzrastaj¹cej liczby osób zamieszkuj¹cych w nowo wybudowanych budynkach nie wzrastaj¹ dochody gminy Lesznowola. Jednym ze
znacz¹cych dochodów gminy jest
udzia³ w podatku dochodowym od
osób fizycznych, który p³aci ka¿da
osoba pracuj¹ca. Je¿eli mieszkaniec
gminy nie jest zameldowany na jej
terenie rozlicza siê z dochodów rocznych (PIT) w Urzêdzie Skarbowym w
miejscu zamieszkania. Najczêœciej
jest to Warszawa, której bud¿et
mieszkañcy ci zasilaj¹.
Na gminy scedowano wiele nowych obowi¹zków wi¹¿¹cych siê
z dodatkowymi kosztami. Nie id¹ za
tym niestety odpowiednie subwencje bud¿etowe. Gmina ma wiêc oczywisty, finansowy interes w tym aby
wszystkie osoby fizyczne bêd¹ce podatnikami podatku dochodowego zamieszkuj¹ce faktycznie na terytorium gminy, ale nie zameldowane
w gminie Lesznowola, sk³ada³y roczne zeznania podatkowe (PIT) w Urzêdzie Skarbowym w Piasecznie. Wystarczy z³o¿yæ druk NIP 3 do Urzêdu
Skarbowego w Piasecznie podaj¹c
miejsce faktycznego zamieszkania.(Meldunek na terenie gminy nie
jest konieczny).
Podatniku!!
Zadbaj zatem oswój w³asny interes spo³eczny, bowiem to czy gmina
znajdzie pieni¹dze na poprawê naszego ¿ycia czy nie, w du¿ej mierze
zale¿y od Ciebie.
Istniej¹ dwie mo¿liwoœci zwiêkszenia dochodów gminy:
1. Meldunek sta³y na terenie gminy.
2. Z³o¿enie druku NIP 3 w Urzêdzie
Skarbowym w Piasecznie.
Wed³ug szacunków na terenie
gminy Lesznowola zamieszkuje bez
sta³ego meldunku oko³o 3.000 (s³ownie; trzy tysi¹ce) mieszkañców.
El¿bieta Ob³uska
Skarbnik Gminy

Jesienna
szko³a
Jesieñ w szkole to czas wytê¿onej pracy. Najwa¿niejszymi wydarzeniami w paŸdzierniku i w listopadzie by³y konkursy
przedmiotowe. Nasi uczniowie z gimnazjum i ze szko³y podstawowej brali w nich
udzia³ i wielu z nich szkolne komisje konkursowe zakwalifikowa³y do kolejnego
etapu. Uczniom reprezentuj¹cym szko³ê
¿yczymy oczywiœcie po³amania piór!
21 paŸdziernika odby³ siê po raz
pierwszy próbny egzamin gimnazjalny
z jêzyka obcego. 92 gimnazjalistów
z klas trzecich mia³o szansê sprawdziæ
swoje umiejêtnoœci jêzykowe. Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna przygotowa³a zestawy w takiej formie jaka bêdzie
obowi¹zywa³a na kwietniowym, w³aœciwym egzaminie. Egzamin z jêzyka obcego to nowoœæ dla uczniów gimnazjum, wiêc towarzyszy³a temu wydarzeniu pewna nerwowoœæ i niepewnoœæ.
Z pocz¹tkiem roku szkolnego ruszy³y zajêcia pozalekcyjne dla dzieci i m³o-

dzie¿y. Oprócz tych które prowadzimy
od lat w tym semestrze dosz³y nowe takie jak: kurs jêzyka migowego prowadzony przez now¹ pani¹ pedagog Agatê Dylik, a tak¿e zajêcia z fotografii cyfrowej prowadzone przez nowego pana
psychologa Marcina Pop³awskiego.
W paŸdzierniku odby³y siê dwie uroczystoœci szkolne tj. Dzieñ Nauczyciela
i œlubowanie pierwszoklasistów. Zarówno œwiêto nauczycieli jak i œwiêto
uczniów obchodziliœmy uroczyœcie. By³a
akademia, kwiaty, ¿yczenia i ciep³e s³owa dla belfrów, a jeœli chodzi o œlubowanie, to pierwszaki zaczê³y polonezem,
a nastêpnie wierszyki, piosenka za piosenk¹ i oczywiœcie ³zy wzruszenia rodziców, babæ, cioæ i nauczycieli – jednym
s³owem by³o PIÊKNIE.
W tym roku szkolnym ferie zimowe
rozpoczynamy w po³owie stycznia, wiêc
propozycje ocen semestralnych musz¹
siê pojawiæ w grudniu, przed œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia dlatego czeka nas
bardzo intensywna praca – mamy nadziejê, ¿e owocna.
Bo¿ena Bogucka
Wicedyrektor ZSP w Nowej Iwicznej

Warsztaty fotograficzne
w ZSP w Nowej Iwicznej
W roku szkolnym 2008/2009 na terenie Zespo³u Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej rozpoczê³y siê warsztaty
fotografii cyfrowej. Prowadz¹cym zajêcia jest psycholog Marcin Pop³awski –
pasjonat fotografii. Zajêcia te skierowa-

ne s¹ g³ównie do uczniów gimnazjum,
aczkolwiek znaleŸli siê chêtni równie¿
w z szóstych klas szko³y podstawowej.
W epoce cyfrowej warsztaty ciesz¹ siê
sporym zainteresowaniem. Dzieci chêtnie ucz¹ siê podstaw fotografii rozszerzonej o teoriê cyfrowej obróbki zdjêæ
za pomoc¹ komputera. Po kilku wstêpnych zajêciach teoretycznych, przyszed³
czas na pierwsze prace, które s¹ efektem spaceru po Nowej Iwicznej i okolicach. Uczniowie mieli za zadanie utrwaliæ na zdjêciach odmienne spojrzenie na
zupe³nie zwyk³e przedmioty, które to
ka¿dy z nich mija codziennie nie zwracaj¹c na nie specjalnej uwagi. Efektem
pierwszych fotograficznych kroków jest
mini wystawa pod tytu³em: „…zwyk³e rzeczy?”. W dalszej perspektywie na zajêciach bêdzie omawiana sztuka portretu
i podstaw fotografii studyjnej. W swoich
planach mamy tak¿e plenery wyjazdowe w celu poznania tajników fotografowania architektury i modnego obecnie nurtu „street foto”.
Marcin Pop³awski
ZSP w Nowej Iwicznej
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Pani Jolanta ¯abczak objê³a stanowisko dyrektora GOK w dniu 20 paŸdziernika b.r. Nast¹pi³o to w wyniku
postêpowania konkursowego og³oszonego przez Wójta Gminy. Na konkurs zg³osi³o siê dziewiêciu kandydatów, a Pani J. ¯abczak zaproponowa³a najciekawsz¹ ofertê dla Mieszkañców Gminy Lesznowola. Poprosiliœmy Pani¹ Dyrektor o autoprezentacjê dla naszych Czytelników.
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk

Jest mi bardzo mi³o powitaæ Pañstwa
na ³amach Biuletynu. Jest dla mnie wielkim zaszczytem s³u¿yæ Mieszkañcom
swoim doœwiadczeniem oraz umiejêtnoœciami z zakresu kultury i sztuki.
Pragnê przedstawiæ Pañstwu moj¹ osobê, gdy¿ jako Dyrektor GOK w Lesznowoli
bêdê z wielk¹ przyjemnoœci¹ pracowaæ nad
szerzeniem kultury, sztuki i bêdê podejmowaæ wszelkie dzia³ania z tym zwi¹zane.
Jestem absolwentk¹ Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej, o kierunku artystycznym
– plastyka w Czêstochowie. Przez dziesiêæ lat pracowa³am jako nauczyciel mianowany (plastyk) w Szkole Podstawowej,
Gimnazjum i Liceum, prowadzi³am zajêcia plastyczne oraz literackie dla m³odzie¿y w Domach Kultury. Prowadzi³am
równie¿ w³asn¹ Pracowniê Rêkodzie³a
Artystycznego i Ludowego.
Kilka lat by³am pracownikiem GOK
w pobliskiej miejscowoœci, gdzie prowadzi³am zajêcia z malarstwa sztalugowego dla doros³ych, zajêcia plastyczne dla
dzieci i m³odzie¿y.

Z mojej inicjatywy powsta³a Pracownia Grafiki i Animacji Komputerowej,
uczy³am w niej m³odzie¿ komputerowej
grafiki artystycznej.
Zajmowa³am siê szerokim propagowaniem wydarzeñ kulturalnych organizowanych w regionie. Przez ostatnie lata
organizowa³am cyklicznie uroczyste wernisa¿e wystaw sztuk plastycznych artystów profesjonalnych i amatorów. Wernisa¿e te skupia³y du¿¹ rzeszê sympatyków sztuki nie tylko z rejonu, ale i z ca³ej Polski. Wernisa¿e czêsto by³y uœwietniane koncertami muzycznymi.
Dzia³alnoœæ wernisa¿ow¹ pragnê rozwin¹æ teraz w Gminie Lesznowola,
w nowo otwartej „Galerii na Górce” we
W³adys³awowie, gdzie pierwszy wernisa¿ odby³ siê dnia 20 listopada 2008
roku.
By³am tak¿e cz³onkiem oraz opiekunem Klubu Literackiego, zajmowa³am siê
opracowywaniem graficznym, pisaniem
artyku³ów oraz reporta¿y, a tak¿e przygotowywaniem do druku kwartalnika –
pisma o charakterze kulturalnym promuj¹cym wydarzenia artystyczne.
W Bibliotece, w której pracowa³am na
stanowisku kierowniczym równie¿ zajmowa³am siê szeroko pojêt¹ promocj¹
kultury i sztuki: spotkania dyskusyjne adresowane do m³odzie¿y i osób doros³ych
na temat literatury ro¿nego rodzaju, prowadzonych przez osoby ciekawe i piêknie opowiadaj¹ce o ksi¹¿kach. Prowadzi³am klubik o charakterze literacko-plastyczno-teatralnym dla ma³ych dzieci,
spotkania z pisarzami, poetami.
Jestem pewna, ¿e moje wykszta³cenie, doœwiadczenie zawodowe oraz ce-

chy charakteru pomog¹ mi sprostaæ tym
trudnym, ale jak¿e przyjemnym zadaniom w Gminie Lesznowola.
Objêcie stanowiska dyrektora Gminnego Oœrodka Kultury w Lesznowoli
jest dla mnie ogromnym zaszczytem
i pozwoli mi na dalszy rozwój, a mieszkañcom postaram siê w miarê mo¿liwoœci zaproponowaæ jak najszersz¹
ofertê dzia³añ dotycz¹cych rozwoju ich
talentów i umiejêtnoœci, a tak¿e aktywnego i twórczego spêdzania wolnego
czasu.
Najserdeczniej zapraszam na stronê
internetow¹ GOK w Lesznowoli –
www.gok.lesznowola.pl gdzie œledziæ
mo¿ecie Pañstwo wszelkie dzia³ania naszej Instytucji. Na pewno ka¿dy znajdzie
dla siebie coœ, co poruszy, zaciekawi,
sk³oni do twórczego spêdzenia wolnego czasu z GOK.
Jolanta Walentyna ¯abczak
Dyrektor
Gminnego Oœrodka Kultury
w Lesznowoli

Dzia³ania Gminnego Orodka Kultury w Lesznowoli
w roku kulturalnym 2008/2009
Mam zaszczyt przedstawiæ Pañstwu
szereg wydarzeñ kulturalnych oraz zajêæ cyklicznych organizowanych przez
Gminny Oœrodek Kultury w Lesznowoli na rok kulturalny 2008/2009.
Od wrzeœnia rozpocz¹³ siê kolejny rok
szkolny a wraz z nim nowy rok kulturalny. Kiedy po beztroskich wakacjach posy³amy nasze dzieci do szko³y, myœlimy
równie¿ o poszerzaniu ich szkolnej wiedzy oraz o rozwijaniu ich zdolnoœci artystycznych. Sami równie¿ chcielibyœmy

braæ udzia³ w ¿yciu kulturalnym. Ka¿dy
z nas ma czasem ochotê wys³uchaæ piêknego koncertu, obejrzeæ ciekawe przedstawienie, mo¿e potañczyæ, a mo¿e namalowaæ obraz na prawdziwych malarskich sztalugach. Chcemy dowiedzieæ siê
czegoœ wiêcej o ró¿nych, mniej znanych
kulturach, o niezwyk³ej mocy rytmów egzotycznych bêbnów lub oddaæ siê poetyckim nastrojom. Gdy powszednie troski i obowi¹zki zaczynaj¹ przyt³aczaæ,
dobrze jest znaleŸæ jak¹œ mi³¹ odskoczniê od szaroœci codziennego dnia. Po-

zwólmy odkryæ w sobie chêæ poszerzania
wiedzy, rozwijania w³asnych zdolnoœci i szlifowania z ró¿nych
powodów zaniedbanych talentów. Bo na
samorozwój nigdy nie jest za póŸno!
Zapraszam w imieniu wszystkich pracowników Gminnego Oœrodka Kultury w
Lesznowoli do aktywnego i twórczego
spêdzania wolnego czasu. Nasza oferta
zajêæ cyklicznych jest bogata i atrakcyjna, staramy siê ci¹gle j¹ poszerzaæ i dostosowywaæ do Pañstwa oczekiwañ.
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Gminny Oœrodek Kultury w Lesznowoli od lat stara siê przybli¿yæ Pañstwu
œwiat kultury i sztuki w ró¿nych miejscach naszej Gminy. Sztab dobrze przygotowanych pracowników i wykwalifikowanych instruktorów mo¿e poszczyciæ
siê wieloma osi¹gniêciami w dziedzinie
swej dzia³alnoœci. Ka¿dy chêtnie przychodzi na zajêcia nie tylko z powodu ciekawej oferty ale i z powodu mi³ych i sympatycznych prowadz¹cych, którzy zawsze maj¹ czas, uœmiech i dobre s³owo
dla ka¿dego z uczestników.
W tej chwili mamy mo¿liwoœæ zaprosiæ Pañstwa w kilka miejsc Gminy Lesznowola, w których GOK ma swoje siedziby i prowadzi zajêcia cykliczne dla
dzieci, m³odzie¿y i osób doros³ych.
W Mysiadle przy ulicy Topolowej 2
powsta³a w b.r. Filia GOK, gdzie ró¿norodnoœæ zajêæ zaspokoi najbardziej wyszukane gusta naszych Mieszkañców.
Prowadzone tam s¹ zajêcia teatralne, literackie, taneczne, œpiewacze, plastyczne, tkackie, aerobik, nauka gry na instrumentach muzycznych. Nie brakuje
tak¿e zajêæ z modelarstwa, gier planszowych, a nawet cyklicznych turniejów
bryd¿owych. Niebawem rusz¹ równie¿
warsztaty z dziedziny fotografii cyfrowej. Organizujemy te¿ spotkania z ciekawymi ludŸmi z cyklu „Inny Œwiat”
i „Moja Pasja”, gdzie mo¿na miêdzy innymi dowiedzieæ siê „z pierwszej rêki”
o ¿yciu polarnika, dotkn¹æ prawdziwej
koœci wieloryba, obejrzeæ wspania³e fotografie z mniej znanych miejsc œwiata,
czy ws³uchaæ siê w odczucia szybuj¹cych w przestworzach lotników. Dzia³a
równie¿ popularny ju¿ Klub dla Kobiet
„KREACJA”, gdzie panie mog¹ nauczyæ
siê jak w³asnorêcznie upiêkszyæ siebie
i swój dom.
W Mysiadle w dniach 27 i 28 listopada br. odby³y siê V Gminne Teatralia,
gdzie na scenie zaprezentowa³y siê teatralne zespo³y dzieciêce i m³odzie¿owe rywalizuj¹c o cenne nagrody. Uroczysta Gala konkursu odby³a siê tydzieñ
póŸniej, dnia 5 grudnia. Nie zabrak³o te¿
profesjonalnych aktorów – obejrzeliœmy
piêkne przedstawienie pt. „Noc pe³na
cudów” w wykonaniu aktorów scen warszawskich. Zawita³ te¿ wtedy Œwiêty
Miko³aj.
W wyremontowanej niedawno Œwietlicy we W³adys³awowie prê¿nie dzia³a
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ju¿ trzeci
rok nasi seniorzy przychodz¹ na atrakcyjne wyk³ady, rozwijaj¹ swoje zdolno-

œci w chórze czy na zajêciach plastycznych, wyje¿d¿aj¹ na wycieczki do muzeum czy innych ciekawych miejsc. Rozk³ad zajêæ jest tak atrakcyjny, ¿e mo¿emy poszczyciæ siê kilkudziesiêcioma
wspania³ymi studentami uczêszczaj¹cymi stale do UTW.
We W³adys³awowie organizowane s¹
równie¿ zajêcia dla m³odych mam z ma³ymi dzieæmi, które nareszcie maj¹ gdzie
siê spotkaæ, porozmawiaæ tak o radoœciach, jak i metodach wychowywania
dzieci, ale nie tylko. Tutaj mog¹ dowiedzieæ siê wiele ciekawych rzeczy na przeró¿ne tematy, rozwijaæ siê i relaksowaæ.
Kolejn¹ ga³êzi¹ dzia³añ Œwietlicy we
W³adys³awowie bêdzie tworz¹ca siê w³aœnie „Galeria na Górce” gdzie odbywaæ
siê bêd¹ wystawy artystyczne twórców
rodzimych i z zewn¹trz. Ka¿da wystawa
rozpocznie siê uroczystym wernisa¿em,
na którym poznamy osobiœcie autora aktualnie eksponowanych prac.
Pierwszy wernisa¿ odby³ siê wieczorem 20 listopada 2008 roku i mogliœmy
obejrzeæ nostalgiczne prace fotograficzne pana Artura Piecka na wystawie zatytu³owanej „Trochê poni¿ej nieba”. Wernisa¿ uœwietniony zosta³ mini koncertem
muzyczno wokalnym w wykonaniu Oli
i Piotrka G¹sowskich.
W najbli¿szej przysz³oœci œwietlica we
W³adys³awowie goœciæ bêdzie uczestników organizowanych przez GOK plenerów malarskich, a w okolicach spotkacie
Pañstwo artystów malarzy, rysowników,
fotografików, dla których piêkno naszej
ziemi stanie siê twórcz¹ inspiracj¹.
Kolejnym, têtni¹cym ¿yciem kulturalnym i artystycznym miejscem s¹ £azy,
gdzie nowo wyremontowana œwietlica
z piêkn¹ sal¹ widowiskow¹ kilka razy w
tygodniu rozbrzmiewa rytmiczn¹ muzyk¹, a uczestnicy œwietnie prowadzonych
zajêæ tanecznych aktywnie i w przemi³ej atmosferze spêdzaj¹ swój wolny
czas. W £azach mo¿na tak¿e uczestniczyæ w bardzo ciekawych i szeroko rozumianych warsztatach artystycznych
dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Po
ciê¿kim tygodniu pracy i nauki zapraszamy na koj¹ce zajêcia relaksacyjne,
aby wyciszyæ myœli i nabraæ si³ na nowy,
aktywny tydzieñ.
Zapraszamy te¿ osoby starsze do
wspólnego muzykowania w Mrokowie,
a dzieci na zajêcia plastyczne do Wólki
Kosowskiej. Niebawem nasza oferta poszerzy siê o inne ciekawe propozycje.

W Nowej Woli sw¹ siedzibê ma
wszystkim ju¿ dobrze znany zespó³ œpiewaczy „Têcza”, zdobywca wielu nagród i
wyró¿nieñ na festiwalach wojewódzkich
i ogólnokrajowych.
Wspó³praca z so³ectwami oraz innymi instytucjami jest dla nas bardzo cenna i owocna. Gminny Oœrodek Kultury w
Lesznowoli jest organizatorem i wspó³organizatorem wielu otwartych imprez
i wydarzeñ kulturalnych na terenie Gminy, takich jak koncerty muzyczne, festyny rodzinne, wycieczki krajowe i zagraniczne, spotkania z ciekawymi i znanymi ludŸmi.
A có¿ ciekawego jeszcze moglibyœmy
Pañstwu zaproponowaæ? Otó¿ niebawem zaprosimy Pañstwa do ogl¹dania
reporta¿y filmowych z ró¿nych dziedzin
dzia³alnoœci kulturalnej i artystycznej.
Filmy bêdzie mo¿na obejrzeæ w Internecie ale i wypo¿yczyæ je na p³ytach DVD
z Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli, z któr¹ zawarte ju¿ zosta³o porozumienie w tej kwestii.
W najbli¿szej przysz³oœci dzia³ania
GOK byæ mo¿e poszerz¹ siê o Centrum
Kszta³cenia w ramach projektu unijnego „Wioska internetowa – kszta³cenie
na odleg³oœæ na terenach wiejskich”,
gdzie pod bacznym okiem osoby wykwalifikowanej bêdzie mo¿na skorzystaæ z wielu internetowych kursów dokszta³caj¹cych.
Pracujemy tak¿e nad projektem
utworzenia Pracowni Artystycznej Grafiki Komputerowej dla m³odzie¿y uzdolnionej plastycznie oraz nad wydawaniem czasopisma kulturalnego GOK,
w którym opisywaæ bêdziemy wydarzenia artystyczne, zamieszczaæ informacje o konkursach, reporta¿e, wywiady,
relacje, fotorelacje, terminarze planowanych imprez. Znajdzie siê w nim równie¿ miejsce dla krótkich form literackich tworzonych przez naszych mieszkañców.
Wszelkie ga³êzie dzia³alnoœci GOK
w Lesznowoli œledziæ Pañstwo mo¿ecie
na naszej nowej stronie internetowej
pod adresem: www.gok.lesznowola.pl,
gdzie zamieszczaæ bêdziemy wszelkie
aktualne informacje dotycz¹ce naszych
dzia³añ, zajêæ cyklicznych oraz wydarzeñ, na które wszystkich Pañstwa serdecznie zapraszamy.
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Inauguracja Roku Akademickiego
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznowoli istnieje ju¿ pó³tora roku.
W czwartek, 3. paŸdziernika, rozpocz¹³
siê kolejny semestr. Studenci spotkali siê
w nowej sali widowiskowej w £azach.
Pani Sekretarz, Mariola UczkiewiczKampczyk, uroczyœcie otworzy³a rok akademicki 2008/2009. Koordynator Uniwersytetu, Aleksandra G¹sowska, przedstawi³a aktualny program zajêæ. „Gaude
amus” odœpiewa³ chór uniwersytecki
„Oktawa” pod kierownictwem Magdaleny

wali program muzyczny zatytu³owany
„Trzeba marzyæ”. To by³ bardzo dobry
pocz¹tek semestru.
Ju¿ od 8. paŸdziernika studenci spotykaj¹ siê w ka¿d¹ œrodê, w nowo wyremontowanej œwietlicy we W³adys³awowie. Zapraszamy do udzia³u w zajêciach.

Œwiderek. Goœæmi specjalnymi wieczoru
byli wielcy artyœci: Anna Stankiewicz,
Mariusz Bogdanowicz i wirtuoz gitary
klasycznej, Janusz Strobel, zaprezento-

Aleksandra G¹sowska
GOK

Siedziba Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznowoli
W³adys³awów, ul. Wojska Polskiego 64 tel. 022 497-85-00
w LESZNOWOLI

Miejsce

Program Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2008/2009
semestr I

03.12.2008r. 10.30

W³adys³awów

Tajemnice komputera. Spotkanie z informatykiem.
Tomasz Domeradzki

12.00

W³adys³awów

Co oznacza s³owo teatr?
Spotkanie z Jerzym Karpiñskim – re¿yserem filmowym,
projekcja fragmentów filmów.

9.00

na przystankach
wg planu

Wycieczka do Muzeum Marii D¹browskiej.
Ewa Manowiecka – wyk³ad i zwiedzanie ekspozycji
Maria D¹browska – cz³owiek i dzie³o

17.12.2008r. 17.00

Sala
Widowiskowa
w £azach II
ul. Przysz³oci 8

Spotkanie op³atkowe. Wspólne piewanie kolêd.
Poczêstunek.

Data

10.12.2008r.

07.01.2009r.

Godz.

na przystankach
9.00
wg planu

Wycieczka do Zamku Królewskiego w Warszawie.
Wyk³ad: Z wizyt¹ u Pana Prezydenta”.
Zwiedzanie wystawy czasowej „Dwudziestolecie.
Oblicza nowoczesnoci". Daniel Artymowski

14.01.2009r. 10.30

W³adys³awów

Polskie sanatoria – bogactwo naturalne.
Spotkanie z lek. med. Ma³gorzat¹ Happach

12.00

W³adys³awów

Postawy wobec wiata i innych.
Spotkanie z psychologiem. Anna Robak Mielczarska

Op³ata
Zapisy
dodatkowa

10

zapisy

zapisy

10

zapisy

5

zapisy

DODATKOWO
ka¿dy wtorek 13.00

W³adys³awów

Warsztaty Plastyczne. Urszula S³owiñska

Basen w
Raszynie

Gimnastyka na basenie 45 min.
Dojazd autobusem lub we w³asnym zakresie.

ka¿dy pi¹tek 12.00

Mysiad³o
ul. Topolowa 2

Spotkania chóru UTW "Oktawa". Magdalena widerek.

ka¿dy
15.00
poniedzia³ek

W³adys³awów

Angielski dla seniorów.

ka¿dy pi¹tek

9.30

zapisy
10 z³
zapisy
miesiêcznie

przerwa semestralna do 04.02.2008 r. nastêpne spotkanie 11.02.2008 r.
op³ata za I semestr 45 z³, p³atne do 29.10.2008 r.
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wietlica w £azach zaprasza
2 paŸdziernika zosta³a otwarta nowa Œwietlica w £azach. Remont trwa³ ponad pó³ roku. Dzisiaj jest to zupe³nie inne miejsce, nowoczesne i dobrze wyposa¿one.
Uroczyste przeciêcie wstêgi rozpoczê³o sezon kulturalny w £azach. Goœci
powita³ konferansjer Pan Marek Wiernik
oraz Pani Wójt Maria Jolanta Batycka-W¹sik. Program dzia³ania œwietlicy przedstawili pracownicy
Gminnego Oœrodka
Kultury i Gminnego
Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej.
Na dobry pocz¹tek w sali widowiskowej odby³ siê pokaz
tañca Klubu Tañca
Bravo oraz koncert
zespo³u Sorry Boys.

Przepiêkna muzyka oraz gra œwiate³ spotêgowa³y emocje oraz doznania widzów.
Przekonaliœmy siê jak dobre warunki akustyczne ma nowa sala. Mamy nadziejê,
¿e nie zabraknie w niej widzów. Ju¿ od
paŸdziernika odbywaj¹ siê tu zajêcia taneczne i fitness. M³odzie¿ mo¿e zapisaæ
siê do sekcji sportowej tenisa sto³owego. Na piêtrze dzia³a œwietlica socjoterapeutyczna . Zapraszamy do korzystania z oferty Œwietlicy w £azach.

Medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³zeñskie
21 listopada bie¿¹cego roku w Urzêdzie
Gminy w Lesznowoli odby³a siê mi³a uroczystoœæ odznaczenie medalami za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie par ma³¿eñskich,
które swoj¹ przysiêgê ma³¿eñsk¹ z³o¿y³y
ponad 50 lat temu. Uroczystoœæ odby³a
siê w mi³ej, serdecznej atmosferze. Dostojnym Jubilatom w obecnoœci towarzysz¹cych im najbli¿szych osób: dzieci, wnu-

ków i przyjació³, uroczyœcie zosta³y wrêczone medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie, nadane przez Prezydenta RP.
Bohaterami uroczystoœci byli Pañstwo:
– Teodozja i Czes³aw Kruszewscy
z Mrokowa,
– Irena i Roman Ochelscy z Jazgarzewszczyzny,

– Kazimiera i Czes³aw Szot z £ozisk,
– Helena i Czes³aw Weso³owscy z Mrokowa,
– Michalina i Wies³aw Madej z Mysiad³a,
– Anna i Henryk Minklaj z Mysiad³a.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wrêczenia medali dokona³a
Wójt Gminy Lesznowola Pani Maria Jolanta Batycka-W¹sik, przy udziale Wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy Pana
Mariana Ryszarda Duszy, kierownika USC
Ewy Lewandowskiej oraz zastêpcy Pani
£ucji Jaworskiej.
Ma³¿onkowie otrzymali tak¿e kwiaty
oraz pami¹tkowe dyplomy i albumy wraz
z ¿yczeniami jeszcze wielu kolejnych lat
wspólnego ¿ycia, szczêœcia, zdrowia
i pogody ducha w ¿yciu codziennym.
W imieniu ca³ej naszej gminnej spo³ecznoœci sk³adam Szanownym Jubilatom
serdeczne gratulacje i wyrazy uznania.
Ewa Lewandowska
Kierownik USC
Zapraszam tak¿e wszystkie pary
ma³¿eñskie, które maj¹ co najmniej
50. letni sta¿ ma³¿eñski do zg³aszania
siê w Urzêdzie Stanu Cywilnego
w Lesznowoli.
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Dzieñ Emeryta i Rencisty
w Mrokowie

Dnia 24 paŸdziernika w œwietlicy
OSP w Mrokowie odby³o siê uroczyste
spotkanie emerytów i rencistów. Spotkanie zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ zaproszeni goœcie: Pani Wójt – Maria Jolanta Batycka-W¹sik, ks. Proboszcz Jó-

zef Jaworski, Pan
Radny i P rezes
OSP w Mrokowie
Stanis³aw D¹browski, Naczelnik OSP i So³tys
Mrokowa Pan Marek Soko³owski, gospodarz OSP Pan Wies³aw Dybcie. Zaproszonych goœci powita³a przewodnicz¹ca ko³a Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Janina Soko³owska.
Pani Wójt przekaza³a seniorom ¿ycze-

nia w imieniu Samorz¹du Gminy Lesznowola i w³asnym.
Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp zespo³u „Satyr”, który tworz¹ cz³onkowie naszego ko³a.
Po czêœci artystycznej nast¹pi³a czêœæ
towarzyska przy piêknie nakrytych sto³ach zastawionych talerzami pe³nymi
ciast upieczonych przez cz³onkinie ko³a.
Sekretarz Ko³a
Justyna Kurzepa

Nowoci wydawnicze  Recenzje
Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli, zaprasza
wszystkich czytelników do zapoznania siê z nowym dzia³em poœwiêconym nowoœciom wydawniczym, w którym
mo¿na odszukaæ oraz przeczytaæ recenzje nowych ksi¹¿ek znajduj¹cych siê w bibliotekach naszej gminy.

Literatura dla dzieci i m³odzie¿y
Katarzyna Ryrych
Siedem sowich piór. Pamiêtnik mojej choroby
M¹dre, wzruszaj¹ce i pe³ne humoru, niesentymentalne opowiadanie o chorobie i œmierci, w którym
magia przedziwnie splata siê ze
szpitaln¹ rzeczywistoœci¹.
Nagroda G³ówna w Konkursie Literackim Bajki Dzieciom
Europy, zorganizowanym przez wydawnictwo Cartalia Press
pod patronatem Centrum Zdrowia Dziecka.

El¿bieta Jodko-Kula
Anka
Po prostu „Anka”. Tytu³ ma³o
skomplikowany, nie mówi¹cy absolutnie nic o ksi¹¿ce. Tylko znaczek
„nastoletnie problemy” sygnalizuje,
czego bêdzie siê mo¿na spodziewaæ
po tym niewielkim tomiku „Anka” to
nie tylko szczegó³owa opowieœæ
o chorobie i zbiór wskazówek dla
m³odych dziewczyn. Pod pretekstem fabu³y Jodko-Kula podsuwa m³odzie¿y najlepsze rozwi¹zania, które mo¿na wyczytaæ

i w poradach psychologów – na szczêœcie udaje siê jej przemyciæ je bez moralizowania, a przy tym w atrakcyjny dla odbiorców sposób. To tak¿e historia wzruszaj¹cej przyjaŸni i oddania. Sporo tu emocji. Wzruszenia, ¿al, gniew, rozczulenie, radoœæ – paleta uczuæ jest bogata i mo¿e siê bez trudu udzieliæ
odbiorcom. Poza wszystkim siêgnê³a Jodko-Kula po najbardziej
chyba noœny w¹tek powieœci obyczajowej – po mi³oœæ, która
nie wiadomo jak siê skoñczy. Nie ma tu tendencyjnoœci, to jeszcze jeden plus tej powieœci. Autorka nieŸle buduje temat ksi¹¿ki,
a czyni to z pomoc¹ drobiazgów. Piêkna i wzruszaj¹ca opowieœæ
dla nastolatków o nie³atwej walce z anoreksj¹, gniewie i buncie,
skomplikowanych relacjach rodzinnych, przyjaŸni i pierwszych
fascynacjach. To ksi¹¿ka o sprawach wa¿nych i trudnych.

Literatura piêkna polska
Krystyna Œmigielska
Ber¿eretka bez przepisu
Ewa – osamotniona i rozczarowana nieudanym zwi¹zkiem lekarka – wraca do rodzinnego miasta,
by spróbowaæ na nowo u³o¿yæ sobie ¿ycie. Powrót do domu staje siê
dla czterdziestoletniej kobiety powrotem do wspomnieñ z dzieciñstwa i do nierozwik³anej od lat rodzinnej tajemnicy. Czy bêdzie tak¿e powrotem do „zardzewia³ej” mi³oœci?
Pró¿no by w „Ber¿eretce bez przepisu” szukaæ nag³ych
zwrotów akcji, wielkich uniesieñ, zaskoczeñ i ogromnych
wzruszeñ. Autorka utrzymuje sta³¹ temperaturê fabu³y i uczuæ
bohaterki, powieœæ jest stonowana, co nie oznacza, ¿e nudna! W tym wypadku jednostajny, wrêcz monotonny rytm to
jedna z wiêkszych zalet ksi¹¿ki.
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Jaros³aw Maœlanek
Haszyszopenki
Mimo niezrozumia³ego na pierwszy rzut oka tytu³u, powieœæ Jaros³awa Maœlanka jest przejrzyst¹ i bardzo autentyczn¹ opowieœci¹ o inicjacjach jednostki w bolesnych realiach lat 80. Rozgrywaj¹ca siê na
pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych historia tchnie autentyzmem i wszechobecn¹ wówczas szaroœci¹ i nud¹ ¿ycia codziennego.
Bohaterami „Haszyszopenek” s¹ m³odzi i ambitni ludzie,
którzy musz¹ skonfrontowaæ swoje marzenia z nieprzychyln¹ im rzeczywistoœci¹. System, w którym egzystuj¹ w ¿adnym razie nie wp³ywa na poprawê ich doli. Jaros³aw Maœlanek przedstawi³ g³ównych bohaterów na zasadzie przeciwieñstw . Ksi¹¿ka Jaros³awa Maœlanka nie jest zapisem buntowniczych zrywów charakterystycznych dla lat 80. Autor
przedstawia tutaj Polskê widzian¹ z perspektywy porzuconego osiedla robotniczego, gdzie czas wyznaczaj¹ kolejne
odcinki Dziennika Telewizyjnego.
Debiut literacki warszawskiego dziennikarza nie zostanie z pewnoœci¹ okrzykniêty g³osem pokolenia lat osiemdziesi¹tych. Ksi¹¿ce nie brakuje wartoœci artystycznych, czy
poznawczych. Jaros³aw Maœlanek nie posi³kowa³ siê wyeksportowanymi konceptami i stworzy³ dzie³o oryginalne
i niesztampowe.

Literatura piêkna obca
JamesRollins
Burza piaskowa

Potê¿na eksplozja niszczy wystawê w Muzeum Brytyjskim. Badanie pozosta³oœci wybuchu ujawnia œladowe promieniowanie o sygnaturze odpowiadaj¹cej anihilacji antymaterii. Piêkna kustoszka
muzeum Safia al-Maaz odkrywa
zagadkowy zapis na szcz¹tkach antycznego pos¹gu datowanego na rok dwusetny przed nasz¹ er¹ – wskazówkê, która mo¿e pos³u¿yæ do rozwi¹zania jednej z najwiêkszych zagadek archeologii. Co ³¹czy
pos¹g z eksplozj¹ i s³ynnym meteorytem tunguskim? Zapada decyzja o zorganizowaniu ekspedycji do Omanu. Jej
celem jest zaginione przed tysi¹cami lat miasto (bêd¹ce
jak g³osi legenda, kolebk¹ królowej Saby) nazywane
przez beduinów Ubar, a przez poszukiwaczy – „Atlantyd¹
Piasków”. Oprócz Safii i jej przyjació³ki Kary, której ojciec
zagin¹³ na pustyni wiele lat wczeœniej, w wyprawie uczestniczy awanturniczy archeolog Ohama Dunn oraz Painter
Crowe, agent DARPA, supertajnej agendy Ministerstwa
Obrony USA. Jakie tajemnice kryje mityczny Ubar? Niewyobra¿alne skarby, czy Ÿród³o energii zdolnej zniszczyæ ca³¹
planetê?

Melania Mazzucco
Vita
Ksi¹¿ka w³oskiej pisarki Melanii
Mazzucco (ur. 1966) zdoby³a w 2002
roku Premio Strega – nagrodê dla
najlepszej w³oskiej powieœci roku.
Tytu³owa bohaterka ma dziewiêæ lat, gdy wraz z dwunastoletnim ch³opcem imieniem Diamante
i tysi¹cem w³oskich imigrantów
przybywa w 1903 roku do Nowego
Jorku. „Vita”, rozgrywaj¹ca siê na
przestrzeni wielu lat, jest histori¹ skomplikowanej mi³oœci
obojga, ale tak¿e opowieœci¹ o rodz¹cej siê w³oskiej kolonii, Ameryce z pocz¹tku ubieg³ego wieku, mafii, kolei ¿elaznej i artystach wielbionych przez t³umy, Eriku Caruso i Charlie Chaplinie. Autorka wykorzysta³a w licz¹cej piêæset stron
powieœci autentyczne historie o swoich bliskich, m.in. dziadku, którzy sto lat temu wyemigrowali z W³och do Stanów
Zjednoczonych. Liryczn¹, melancholijn¹ i wzruszaj¹c¹ powieœæ Mazzucco z jednej strony mo¿na odczytaæ jako rodzinn¹ sagê, z drugiej – jako przypowieœæ ¿yciu w nowym
œwiecie, gdzie marzenia brutalnie zderzaj¹ siê z rzeczywistoœci¹.

Literatura niebeletrystyczna
Kazimierz Braun
Dziesiêæ dni w PRL-u
fragment Prologu:
„ Jesieni¹ 2007 roku „Rzeczpospolita” zaprosi³a mnie do napisania
krótkiego wspomnienia na temat
jednego dnia mego ¿ycia w PRL-u.
W odpowiedzi powsta³ tekst pod tytu³em „Plama na defiladzie”, w którym wróci³em do dnia 22 lipca 1952
roku. [...] Pisanie tego tekstu uruchomi³o we mnie na nowo ¿arna pamiêci. Rozbudowa³em to, co napisa³em dla „Rzeczpospolitej”.
Zaraz potem, prawie gor¹czkowo, zacz¹³em wracaæ do kolejnych moich dni w PRL-u – dni znacz¹cych. Niektóre oznacza³y zwroty, inne zakrêty w moim ¿yciorysie, a jeszcze inne
ujawnia³y stopniowo i powoli swoje znaczenie i sens (…)”
Kazimierz Braun jest re¿yserem, pisarzem, uczonym. Urodzi³ siê 29 czerwca 1936 roku w Mokrsku Dolnym nad Nid¹,
w maj¹tku swego dziadka Micha³a Szymanowskiego.
W latach 1961-2008 wyre¿yserowa³ ponad 140 przedstawieñ teatralnych i telewizyjnych, z tego kilkadziesi¹t za granic¹. Opublikowa³ ponad 30 ksi¹¿ek, w tym prace z dziedziny historii i zagadnieñ warsztatowych teatru oraz powieœci
i dramaty w jêzykach polskim, angielskim, czeskim, rosyjskim
i ukraiñskim. Jego sztuki by³y wystawiane w Polsce, USA, Kanadzie, Irlandii i Rosji
Otrzyma³ szereg nagród artystycznych i naukowych w kraju, m.in. na festiwalach teatralnych w Toruniu, Kaliszu, Wroc³awiu oraz za granic¹, m.in. w Niemczech, Japonii, USA, Kanadzie, w tym nagrody Fundacji Guggenheima, Fundacji Fulbrighta i Fundacji Turzañskich.
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Jerzy Andrzej Wojciechowski
Europa po liftingu
Kim by³a Europa? Czytelnik pewnie to wie – z lekcji historii w szkole, z mitów greckich czytanych wieczorem pod ko³dr¹ w œwietle latarki, z audycji radiowych, wreszcie
z telewizji, w której na licznych kana³ach wiele jest programów historycznych. A mo¿e jednak nie wie i w tej chwili doœæ
nerwowo zaczyna odwo³ywaæ siê do swojej nie tak zawodnej
pamiêci, i ju¿ prawie sobie przypomina, i ju¿ prawie ma na
koñcu jêzyka, ale, jak to zwykle bywa, na koñcu jêzyka rzecz
siê koñczy... Godzi siê zatem ca³¹ opowieœæ przypomnieæ, ale
¿e w naszych rozwa¿aniach nie bêdzie to sprawa najwa¿niejsza raz o niej powiemy i wracaæ ju¿ wiêcej nie bêdziemy. Chyba
¿e uznamy to za potrzebne.

Norman Davies
Europa Walczy 1939-1945. Nie takie
proste zwyciêstwo

„Norman Davies ukazuje nam namiêtnoœci, poezjê, mity
i anegdoty równie dobrze jak historyczne fakty”.
Prawdziwoœci obu tych opinii dowodzi najnowsza ksi¹¿ka
Daviesa. Jeœli ktokolwiek móg³ napisaæ coœ nowego o II wojnie œwiatowej – przedstawiæ nowy sposób patrzenia na ni¹ –
to w³aœnie Norman Davies. Autor bestsellerowego Powstania’
44 i odkrywczej syntezy historii Polski, czyli Bo¿ego igrzyska,
dokona³ tego w fascynuj¹cy i pouczaj¹cy sposób.
Europa walczy 1939-1945 to udana realizacja na pozór niewykonalnego pomys³u: przedstawienia wszystkich aspektów
II wojny œwiatowej w Europie w jednej ksi¹¿ce. Efektem jest
zapieraj¹ca dech w piersiach, odkrywcza panorama historii
kontynentu z lat 1939-1945. W przeciwieñstwie do wielu
publikacji na ten temat Norman Davies nie analizuje jednego wybranego zagadnienia wojny. Nie zajmuje siê tylko armiami albo tylko cierpieniem ludnoœci. Przedstawia ca³oœciow¹ wizjê konfliktu i demaskuje stronniczoœæ jego dotychczasowego postrzegania. Ksi¹¿ka Normana Daviesa z ca³¹ pewnoœci¹ zrewolucjonizuje nasze myœlenie o II wojnie
œwiatowej.
Davies szeroko te¿ opisuje sprawê Polski, jej udzia³ w wojnie oraz w jaki sposób i dziêki komu zosta³a pozbawiona prawa decydowania o swoim powojennym losie.

Ktoœ powiedzia³ o Normanie
Daviesie, ¿e posiada dar, który
maj¹ tylko wielcy historycy –
umiejêtnoœæ przemyœlenia przesz³oœci na nowo. Ktoœ inny doda³:

Opracowa³a:
Magdalena Jab³oñska
Instruktor ds. Informatyzacji i Promocji
Gminna Biblioteka Publiczna

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

Filia w Mrokowie – budynek szko³y
tel: (022) 756-16-60
mrokow@bp-lesznowola.pl
Czynna: poniedzia³ek – pi¹tek
w godz.: 900-1700

Bellis  centrum ogrodnicze
W Lesznowoli wrzesieñ przywita³ nie
tylko jesieñ, ale i now¹ enklawê dla mi³oœników ogrodów. W Nowej Woli przy
ul. Postêpu 15 ruszy³o centrum ogrodnicze Bellis. Dobra lokalizacja, przestronna hala, samoobs³ugowy system sprze-

da¿y i obecnoœæ eksperta, który doradzi
jak urz¹dziæ ogród lub upiêkszyæ balkon
to tylko niektóre atuty centrum Bellis.
W nowopowsta³ym centrum ogrodniczym nawet najbardziej wymagaj¹cy pasjonaci zieleni znajd¹ coœ co zadowoli
ich gust – pocz¹wszy od nawozów, nasion, traw, kwiaty domowe, krzewy,
kwiaty balkonowe, poprzez narzêdzia
i sztuczne kwiaty, po towary ekskluzywne i unikatowe, jak chocia¿by kolekcjê
œwiec ozdobnych w ponad 200 rodzajach
w cenach od 4 do 200 z³. Nie zabraknie
te¿ produktów sezonowych – wiosn¹
Bellis oferuje ponad 350 odmian cebul
kwiatowych, a tak¿e drzewa, krzewy

Zapraszamy do bibliotek

i kwiaty balkonowe. Obecnie Bellis poleca jesienny katalog ponad 250 rodzajów cebul, a ju¿ niebawem ruszy œwi¹teczna akcja, dziêki której ka¿dy goœæ
Centrum Ogrodniczego Bellis bêdzie
móg³ wybraæ ozdoby, które pomog¹
w stworzeniu œwi¹tecznego nastroju.
Zapraszamy!
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Wigilia

Gdy nie wiesz

Wreszcie! Sanie wypchane paczkami,
i Miko³aj gotowy do drogi.
Dzieci do szyb przywar³y noskami,
mama koñczy z grzybami pierogi.

Gdy nie wiesz,
Któr¹ drog¹ pójœæ,
l mylisz ¿ycia drogowskazy.
Chwilê, zatrzymaj siê!
Wnêtrzu swojemu powiedz –
Stój!
Nie czyñ z pragnienia chwil
Ekstazy.
Czas zawsze niesie radê.
– Zaufaj opatrznoœci.
PrzeprowadŸ ¿ycia analizê,
l nie gub cierpliwoœci.

Czeka barszcz a¿ nastanie kres dzionka
i ciekawie nadstawi³ swe uszka.
Na pó³misku rozpostar³ karp dzwonka,
s³ychaæ bicie z piernika serduszka.
Tylko jeden samotny talerzyk
smutno zerka na resztê zastawy,
bo tu ka¿dy od wiek wieków wierzy,
¿e nie mo¿e nikt odejœæ bez strawy.
Ktoœ skrad³ krówce ze ¿³obu garœæ siana
by pod obrus po³o¿yæ go bia³y.
Ludzkim g³osem zwierzêta dla Pana
pastora³ki dziœ bêd¹ œpiewa³y.
Zapach jod³y roznosi siê wszêdzie,
z³oty ³añcuch otuli³ j¹ w ko³o.
Gdy rodzina do sto³u zasi¹dzie,
zaœpiewamy kolêdy pospo³u.
Srebrne gwiazdki ustawi³ ktoœ w rz¹dku,
bo choæ wszystkie s¹ mi³e dla siebie,
to siê pchaj¹ by staæ na pocz¹tku,
by byæ dzisiaj t¹ Pierwsz¹ Na Niebie.
By obwieœciæ pasterzom i królom:
Niech siê cieszy kto dnia tego do¿y³,
bo na przekór cierpieniom i bólom
znowu nam siê narodzi³ Syn Bo¿y.
Z najlepszymi ¿yczeniami
Ewa Jowik

Gdy chaos myœli Twe przenika,
A wraz z myœlami i dzia³anie.
W cich¹ noc.
Przed dom siê wymykaj,
l patrz!
W gwiazd srebrnych migotania.
Rzuæ wyobraŸniê sobie dan¹
Zanurzaj j¹ w Ÿrenicach gwiazd.
Mo¿e zrozumiesz,
Obraz duszy swojej stanu,
Odnajdziesz spokój i radoœci czas.
Janina Dusza

Bez Twojej pomocy
Nie traciæ w swoim sercu,
Dobra potencja³u,
Rozwijaæ mu skrzyd³a.
Unikaæ bana³u
A gdy schody ¿ycia,
Koñcz¹ byt cz³owieka,
Nie ³atwo jest odejœæ.
Tam gdzie na nas czekasz
Nie ³atwo jest odejœæ,
A nie ma wyboru,
Musimy, wiêc odejœæ,
Z godnoœci¹, z pokor¹.
Lecz myœlê, ¿e kiedy.
Stajemy przed Tob¹.
Przyznajesz, ¿e trudno,
Byæ ludzk¹ osob¹
Bez Twojej pomocy

Nie ³atwo byæ cz³owiekiem.
Kochaæ, rozumieæ,
BliŸnim œwiadczyæ pos³ugi,
Krzywd nie pamiêtaæ.
Przebaczaæ.
Nadstawiaæ policzek drugi
Stawaæ ma wysokoœci –
– ludzkiego zadania,
Nie traciæ godnoœci.
! nadziei trwania.
Umieæ z deszczu przypadków,
Dostaæ siê pod rynnê
Nie ton¹æ w szumie zdarzeñ
l nie staæ siê winnym.
Wymazaæ smutek z serca.
Blokowaæ uczucia rozumem.
Przyznaæ siê do s³aboœci.
Pokonywaæ dumê.

Janina Dusza

Szanowni Pañstwo,
Wiersz „O sprytnym Janku” autorstwa
Pani Ewy Jowik, której utwory prezentowaliœmy w poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego, zaj¹³ II miejsce w ogólnopolskim konkursie na Bajkowy Wiersz.
Pozosta³e wiersze Pani Ewy otrzyma³y wyró¿nienie, a wszystkie cztery bajki znajd¹
siê w ksi¹¿ce wydanej przez organizatorów konkursu „Muzyka w Duszy Gra”.
Sk³adamy serdeczne gratulacje i cieszymy siê, ¿e twórczoœæ Pani Ewy Jowik
zosta³a zauwa¿ona i doceniona. ¯yczymy dalszych sukcesów!
Nieskromnie chcemy siê pochwaliæ, ¿e
jako pierwsi opublikowaliœmy wiersze
Pani Ewy dla szerszego grona czytelników.
Zachêcamy lokalnych poetów, bajkopisarzy do przesy³ania swoich utworów
na adres: prasa@lesznowola.waw.pl
Wybrane wiersze bêdziemy prezentowaæ na ³amach Biuletynu Informacyjnego Gminy Lesznowola.

Redakcja

Mistrzostwa Gminy Lesznowola
w biegach prze³ajowych i sztafetach
W dniu 19.09 br. odby³y siê Mistrzostwa
Gminy Lesznowola w Biegach Prze³ajowych Szkó³ Podstawowych i Gimnazjalnych
w ramach zawodów Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego. Trasa zawodów przebiega³a
w lesie w Magdalence. W imprezie wziê³o
152 dzieci i m³odzie¿y. Zawody rozgrywane by³y w kategoriach wiekowych st¹d te¿
zawodnicy biegli na ró¿nych dystansach.
Dzieci ze Szkó³ Podstawowych, zarówno
ch³opcy jak i dziewczynki, do przebiegniêcia mia³y trasê o d³ugoœci 1000 metrów.
Taki sam dystans do pokonania mia³y
dziewczêta z Gimnazjów, w odró¿nieniu
od ch³opców z Gimnazjów, którzy zmagali siê na dystansie 1500 metrów.

Kilka dni póŸniej (23.09 br.) doby³y siê
Sztafetowe Biegi Prze³ajowe. Sztafetê stanowi³o 10 osób. Ka¿da osoba ze sztafety mia³a
do pokonania trasê o d³ugoœci 1000 m.
Sztafety Dziewcz¹t z £az by³y bezkonkurencyjne zarówno w Szko³ach Podstawowych i Gimnazjalnych zdobywaj¹c
pierwsze miejsca. Wœród ch³opców Szkó³
Podstawowych najlepszymi biegaczami
okazali siê uczniowie z Nowej Iwicznej,
natomiast Gimnazjaliœci z Lesznowoli nie
pozostawili z³udzeñ pozosta³ym ekipom
deklasuj¹c swoich rywali.
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Rafa³ Skorek
G³ówny specjalista ds. sportu
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Po raz szósty na zaproszenie Pani
Wójt Marii Jolanty Batyckiej-W¹sik, biegacze z ca³ej Polski zawitali do Lesznowoli aby stan¹æ na starcie „Minimaratonu Niepodleg³oœci o Puchar Wójta Gminy Lesznowola”
Od godziny 1000 stadion przy ZSP
w Lesznowoli zape³nia³ siê amatorami
biegania. Dziêki s³onecznej pogodzie do
udzia³u w zawodach zg³asza³y siê ca³e
rodziny. O godzinie 1100 Pani Wójt w towarzystwie Pañstwa Radnych oraz dyrektora ZOPO Pana Jacka Bulaka uroczyœcie
otworzyli imprezê.
Po krótkiej ceremonii zniecierpliwieni najm³odsi atleci mogli ju¿ wystartowaæ do swojego biegu na dystansie
300 m. Nastêpnie odby³y siê biegi dla
dzieci ze starszych klas szko³y podstawowej na dystansach 600 m i 1000 m.
W sumie we wszystkich biegach dzieciêcych wystartowa³a blisko setka zawodników. Wszyscy zawodnicy na mecie
otrzymali pami¹tkowy kubek oraz ksi¹¿kê instruktarzow¹ o lekkiej atletyce.
W samo po³udnie na starcie biegu
g³ównego stanê³o ponad 80 biegaczy,
wœród których znajdowa³ siê faworyzowany Micha³ Bernardelli (trzykrotny zwy-

Minimaraton na szóstkê
ciêzca Minimaratonu) oraz 83 letni weteran bie¿ni Jan NiedŸwiecki. Po starcie
biegacze pokonali jedno okr¹¿enie stadionu by wybiec na ulice Lesznowoli na
trasê biegu licz¹c¹ dok³adnie 4219,5 m
co stanowi 1/10 czêœæ maratonu.
Na mecie oby³o siê bez sensacji i po
raz czwarty zwyciê¿y³ Bernardelli, wœród
kobiet zwyciê¿czyni¹ zosta³a Joanna Tekieñ z Warszawianki. W biegu g³ównym
prowadzone by³y dodatkowo klasyfikacje w kategorii Gimnazjalistów, Juniorów
oraz Masters.
Po tym znacz¹cym wysi³ku organizatorzy zapewnili zawodnikom regeneracyjny posi³ek.
W oczekiwaniu na dekoracjê zwyciêzców przeprowadzono losowanie drobnych nagród wœród wszystkich uczestników biegów dzieciêcych.
W ceremonii dekoracji okaza³e puchary oraz nagrody wrêczali biegaczom:
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Marian Dusza, radny Grzegorz Kwiatkowski oraz dyrektor Jacek Bulak, a tak¿e
prezes MZPGL Jacek Arendarski.

Na cenne nagrody mogli równie¿ liczyæ pozostali uczestnicy biegu, poœród
których rozlosowano upominki oraz
g³ówn¹ atrakcjê weekendowy pobyt
w oœrodku wypoczynkowym na Mazurach.
Organizatorzy (Zespó³ Obs³ugi Placówek Oœwiatowych, LUKS Set Lesznowola oraz Sport evolution) dziêkuj¹ sponsorom, którymi byli: Action, w³aœciciel
marketów internetowych A.pl,, Jarper,
Reebok, Centrobud, Mazowiecki Zwi¹zek Pracodawców Gminy Lesznowola
oraz Vet Trade. Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê, OSP w Nowej Woli, Komisariatowi Policji w Lesznowoli oraz Wydzia³owi Ruchu Drogowego Powiatowej
Komendy Policji w Piasecznie.
Ju¿ teraz Pani Wójt Maria Jolanta Batycka-W¹sik zaprasza na VI Minimaraton
Niepodleg³oœci w Lesznowoli w 2009 r.
Warto rozpocz¹æ wczeœniejsze przygotowania .
Darek Pawelec
Nauczyciel ZSP w Nowej Iwicznej

Wyprawa po z³oto i srebro

23 paŸdziernika dwa zespo³y siatkarskie (dziewcz¹t i ch³opców) wziê³y w eliminacjach do wojewódzkich igrzysk Ludowych Zespo³ów Sportowych.
Po pokonaniu zespo³u z Bartnik 2:0,
dziewczêta z Lesznowoli trafi³y na siln¹
dru¿ynê z ¯yrardowa, bior¹c¹ udzia³
w Mazowieckiej Lidze M³odziczek. Po ³atwym zwyciêstwie 2:0 œwiêtowa³y awans
do fina³u turnieju. W finale spotka³y siê
z zespo³em z Pomiechówka, który pokona³y w b³yskawicznym tempie2:0
(21:10,21:4), spiesz¹c siê na rozgrywany
równoczesne na s¹siednim boisku mecz
ch³opców: Lesznowola – Wiskitki. Zawodniczki ZSP Lesznowola po raz ósmy uzy-

ska³y awans do fina³ów
Mazowieckiej Gimnazjady LZS. Dziewczêta
wyst¹pi³y w sk³adzie:
Krupa Agata (kapitan),
Podsibirska Wioletta,
Kaczmarczyk Ewa,
Winterot Eliza, Borowska Sylwia, Woldan Kamila, Pilarska Paulina, D¹browska Zuzanna, Jakubczak Sylwia, Perzyna
Magdalena, Pyæ Nina.
W pierwszym spotkaniu
ch³opcy z ZSP Lesznowola podobnie jak dziewczêta spotkali
siê z dru¿yn¹ z Bartnik, pokonuj¹c ich 2:0. W drugim spotkaniu walczyli z gospodarzami
turnieju Nadarzynem. Po wyrównanych dwóch setach
o zwyciêstwie zadecydowa³ tie
break, w którym o klasê lepsi
okazali siê uczniowie z Lesznowoli wygrywaj¹c 15:7. Wygra-
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na w drugim spotkaniu w grupie zagwarantowa³a im miejsce w finale, w którym
rywalizowali z dru¿yn¹ z Wiskitek. W finale obydwie dru¿yny zaprezentowa³y
dobry poziom sportowy. Po przegranym
pierwszym, secie ch³opcy z Lesznowoli
zrewan¿owali siê kolegom z Wiskitek
i doprowadzili do remisu 1:1 w setach.
Do tie break’a ch³opcy przyst¹pili
wzmocnieni donoœnym dopingiem

dziewcz¹t, które po wygranym
swoim finale natychmiast przybieg³y kibicowaæ kolegom ze
szko³y. Niestety set skoñczy³ siê
15:13, ale dla dru¿yny z Wiskitek i tym samych Lesznowola
musia³a zadowoliæ siê drugim,
bardzo dobrym miejscem.
Ch³opcy wyst¹pili w sk³adzie:
B¹k Rafa³ (kapitan), Pa³czak Tomasz, Kampczyk
Artur, Aplas Karol,
Makulski Kamil, Liwiñski Maciej, W¹sik Robert, Korporowicz Aleksander,
Piotrowicz Artur,
Wanat Pawe³.
Pawe³ Janus
Nauczyciel w-f
ZSP w Lesznowoli

Mistrzostwa Gminy Lesznowola w Koszykówce

Dnia 29 paŸdziernika br. na hali sportowej w £azach odby³y siê Mistrzostwa
Gminy Lesznowola w Koszykówce Gimnazjów dziewcz¹t i ch³opców. W rozgrywkach wystartowa³y trzy Gimnazja z:
Nowej Iwicznej, Mrokowa i £az.
W meczu otwarcia dziewczêta z £az

pokona³y dzielnie walcz¹ce zawodniczki
z Mrokowa 21:13.
U ch³opców w pierwszym meczu gospodarze ulegli gimnazjalistom z Mrokowa 6:16.
W kolejnym spotkaniu
rozgrywek dziewcz¹t
£azy rozgromi³y 47:10
dru¿ynê z Nowej Iwicznej. Najbardziej emocjonuj¹cym meczem w
rozgrywkach ch³opców obfituj¹cym
w wiele piêknych wejœæ pod kosz i za¿artej walki by³ mecz miêdzy Now¹
Iwiczn¹ a Mrokowem. Zespó³ z Mrokowa jednak rzadziej trafia³ do kosza
ze swoich dobrze przeprowadzonych
ataków co prze³o¿y³o siê na wynik spo-

Mistrzostwa Gminy Lesznowola
Gimnazjów w Koszykówce dziewcz¹t

Mistrzostwa Gminy Lesznowola
Gimnazjum w Koszykówce ch³opców

Wyniki poszczególnych spotkañ
1. Mroków – £azy
16:6
2. £azy – Nowa Iwiczna
4:18
3. Mroków – Nowa Iwiczna 8:23

Wyniki poszczególnych spotkañ
1. Mroków – £azy
13:21
2. £azy – Nowa Iwiczna
47:10
3. Mroków – Nowa Iwiczna 15:6

Klasyfikacja koñcowa
1. miejsce Nowa Iwiczna
2. miejsce Mroków
3. miejsce £azy

Klasyfikacja koñcowa
1. miejsce £azy
2. miejsce Mroków
3. miejsce Nowa Iwiczna

tkania, gdzie gór¹ byli gimnazjaliœci
z Nowej Iwicznej.
Wœród dziewcz¹t pierwsze miejsce
zajê³a dru¿yna z £az, za któr¹ znalaz³ siê
zespó³ z Mrokowa, który pokona³ dru¿ynê z Nowej Iwicznej (III miejsce).
W rozgrywkach ch³opców Mistrzami
Gminy Lesznowola zostali uczniowie
Gimnazjum z Nowej Iwicznej. Drugie
miejsce przypad³o Gimnazjum z Mrokowa, a trzecie dru¿ynie z £az.
Na zawodach powiatowych Gminê
Lesznowola bêd¹ reprezentowaæ: Gimnazjum z £az (dziewczêta) i Gimnazjum
z Nowej Iwicznej (ch³opcy) – trzymamy
kciuki i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. sportu
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DNI GMINY LESZNOWOLA NA SPORTOWO

Zawody lekkoatletyczne
podczas Dni Gminy Lesznowola
Zawody lekkoatletyczne
podczas Dni Gminy Lesznowola

Reprezentacja Samorz¹du Gminy Lesznowola (...)

Zwyciêzcy biegu na 100m (gimnazjum)
– I miejsce Artur Kampczyk

(...) w meczu przeciw
Mazowieckiemu Zwi¹zkowi Pracodawców

VI MINIMARATON NIEPODLEG£OŒCI

Start VI Minimaratonu Niepodleg³oœci

Bieg klas I-II szkó³ podstawowych
(300 m)

Zwyciêzcy
w kategorii +40 kobiet
– I miejsce Anna Górnicka

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:
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk,
Aneta Zieliñska, Karolina Pakulska,
Jolanta Czy¿ewska

Nak³ad: 2000 egz.
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

Lesznowola dotar³a na Mur Chiñski. Na zdj. Artur Brzeziñski
– nauczyciel w-f w Nowej Iwicznej, Prezes UKS Iwiczna

Dni
Gminy
Lesznowola
setki balonów
w lesznowolskich kolorach
pofrunê³y w niebo

Pani Katarzyna Nowakowska
ze Szko³y Jêzykowej ELEPHANT
przeprowadzi³a konkurs dla najm³odszych

Ulubienica publicznoœci z Kabaretu PARANIENORMALNI

Opowiadacz bajek zaprasza³ do namiotu BAJU-BAJU

Dziewczynki z folklorystycznego zespo³u wietnamskiego
w piêknym pokazie tañca

Wójt Gminy M.J. Batycka-W¹sik
oraz Sekretarz Gminy M.Uczkiewicz-Kampczyk
na pami¹tkowym zdjêciu ze smokiem i pann¹ lesznowolsk¹

Rozbawiona publicznoœæ

Pokaz tresury psów policyjnych z Su³kowic

Pij mleko!!!

