BIULETYN INFORMACYJNY

GMINY

ISSN 1731-0148

Nr 34 . 2008 rok

Las w Magdalence – uœpiona zim¹ aleja œwierkowa. A wiosna tu¿, tu¿…

Wydarzenia w obiektywie

Moment wrêczenia statuetki i dyplomu.
Od lewej: W. Gintowt-Dziewa³towski, M.J. Batycka-W¹sik,
W. Majka

Maria Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt Gminy Lesznowola
odbiera statuetkê Mazowieckiego Or³a – g³ówn¹ nagrodê
w konkursie „Mazowiecka Gmina Roku”

Pami¹tkowe zdjêcie podczas
zakoñczenia projektu
Kapita³ na Przysz³oœæ
realizowanego przez
Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej

Delegacja francuskich judoków z wizyt¹ w Urzêdzie Gminy

Biuletyn Informacyjny nr 34 – 2009

Szanowni Pañstwo!
Pierwsze w tym roku wydanie „Biuletynu Informacyjnego
Gminy Lesznowola” jest doskona³a okazj¹ do przekazania Pañstwu informacji na temat bud¿etu gminy oraz planowanych
zamierzeñ inwestycyjnych w bie¿¹cym roku.
Bud¿et Gminy Lesznowola na 2009 r. zosta³ uchwalony
18 grudnia 2008 r.

Planowane dochody wynosz¹ 127.560.616 z³, natomiast planowane wydatki: 145.860.616 z³.
Deficyt bud¿etu gminy wynosi 18.300.000 z³ i pokryty zostanie przychodami pochodz¹cymi z zaci¹gniêtych po¿yczek
preferencyjnych (tzn. takich, które s¹ w czêœci umarzalne)
w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Prognozowane dochody i wydatki:

PROGNOZOWANE DOCHODY:

127.242.516 z³.

m.in.:

I. Dochody w³asne:

110.669.300 z³.
(86,98% dochodów gminy)

w tym: –
–
–
–
–
–

PROGNOZOWANE WYDATKI:

145.542.516 z³.

m.in.:

udzia³ w CIT:
5.550.000 z³.
udzia³ w PIT:
36.098.664 z³.
podatki i op³aty:
33.839.733 z³
Sprzeda¿ gruntów:
11.000.000 z³.
Fundusze unijne:
9.108.680 z³.
Dotacje z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej:
7.900.000 z³.

II. Subwencja ogólna
z bud¿etu pañstwa:
(czêœæ oœwiatowa)

59.195.656 z³.

(³¹cznie z inwestycjami)

(41% ogólnych wydatków)

II. Inwestycje:

68.520.938 z³.
(47,08% ogólnych wydatków)

• Wodoci¹gi i kanalizacja: 27.817.677 z³.
• Transport i ³¹cznoœæ: 18.140.329 z³.
w tym: – transport zbiorowy:
1.781.292 z³.
– drogi gminne:
11.859.037 z³.
– drogi powiatowe:
2.400.000 z³.
– drogi wojewódzkie:
2.100.000 z³.

12.547.243 z³.
(9,86% dochodów gminy)

III. Dotacje celowe:

I. Oœwiata:

4.025.973 z³.

(3,16% dochodów gminy)

na realizacjê zadañ:
– bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej,
– bie¿¹cych zadañ w³asnych gminy
(zwi¹zane z zadaniami GOPS),
– powierzonych gminie przez powiat,
– na podstawie porozumieñ miêdzy j.s.t.
Zasadniczym przes³aniem bud¿etu gminy za 2009 r. jest kontynuacja zadañ ju¿ rozpoczêtych.
Uzasadnieniem powy¿szego jest znaczny wzrost wydatków,
na które nie mamy wp³ywu, gdy¿ s¹ konsekwencj¹ przepisów
prawnych. I tak np.:
• Oœwiata – subwencja z bud¿etu pañstwa pokrywa tylko 54%
wydatków, 46% dop³acamy ze œrodków w³asnych, co stanowi
kwotê: 10.688.392 z³.
• Wp³ata Gminy do bud¿etu pañstwa (tzw.Janosikowe) –
7.209.574 z³ (wzrost w stosunku do 2008 r. o 55% tj.
o 2.559.791 z³).
• Dotacje dla niepublicznych szkó³ i przedszkoli – 7.479.278
z³ (wzrost w stosunku do 2008 r. o 55% tj. o 2.693.185 z³)
Ponadto spowolnienie wzrostu gospodarczego oznaczaæ
mo¿e, ¿e wp³ywy z tytu³u podatków dochodowych CIT i PIT mog¹
byæ najbardziej niestabilnym elementem dochodowym w 2009 r.
Standardem w naszej gminie jest, i¿ znacz¹c¹ czêœæ wydatków bud¿etu zajmuj¹ wydatki na inwestycje.
W bie¿¹cym roku wynosz¹ one: 68.520.938 z³ co stanowi
47,08% ogólnych wydatków bud¿etu.
Ze wzglêdu na dynamikê rozwoju gminy i oczekiwania naszych Mieszkañców samorz¹d przyj¹³ nastêpuj¹ce priorytety dla
realizacji zadañ inwestycyjnych:
1. Zadania z zakresu gospodarki wodno-œciekowej.
2. Zadania z zakresu oœwiaty.
3. Zadania z zakresu dróg.
4. Zadania z zakresu tzw. integracji spo³ecznej.

III. Administracja:
(w tym wydatki w rozdziale
Rady Gminy, Urz¹d Wojewódzki
i Starostwo Powiatowe)

11.954.761 z³.
(8,1% ogólnych wydatków)

IV. Wp³ata gminy do bud¿etu pañstwa: 7.209.574 z³.
(„janosikowe”)

(5% ogólnych wydatków)

V. Dotacje podmiotowe:
• GOK:

9.417.278 z³.
1.121.000 z³.

• GBP:

817.000 z³.

• Niepubliczne szko³y i przedszkola:

VI. Dotacje celowe:
• Miasto Sto³eczne Warszawa:

7.479.278 z³.
5.631.292 z³.
857.292 z³.

(dofinansowanie linii autobusowych)

• Miasto Sto³eczne Warszawa:

220.000 z³.

(wspólny bilet)

• Samorz¹d Województwa
Mazowieckiego:
w tym: – budowa obwodnicy
drogi 721:
– projekt sygnalizacji
œwietlnej w Lesznowoli:

2.100.000 z³.

2.000.000 z³.
100.000 z³.

• Powiat Piaseczyñski:
2.454.000 z³.
w tym: – ul. ¯ytnia w Kosowie:
1.000.000 z³.
– ul. Polna w Kosowie:
1.000.000 z³.
– przebudowa skrzy¿owania
ul. Wojska Polskiego
z ul. S³oneczn¹ w Lesznowoli: 400.000 z³.
– utrzymanie filii Starostwa
w zakresie komunikacji:
54.000 z³.
Szczegó³owy katalog zadañ przedstawia poni¿sza tabela: (katalog zadañ inwestycyjnych)
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KATALOG ZADAÑ INWESTYCYJNYCH
WYSOKOÆ NAK£ADÓW
2009
Lp. Rozdzia³

1

2



§

Nazwa programu inwestycyjnego

3

4



Razem dzia³ 010
Garbatka – Budowa spinki wodoci¹gowej

1

01010

6050 wzd³u¿ ul. Ogrodowej

2

01010

6050 wraz z przy³¹czami na terenie dzia³ki nr.

3

01010

6050 w drodze lokalnej nr ew. dz. 18/8 przy

4

01010

6050 kanalizacji ul. lokalna od ul. Okrê¿nej dz.

5

01010

6050 przy³¹czami w drodze lokalnej ew. nr dz.

6

01010

6050 Marysin- Budowa kanalizacji

01010

Mysiad³o – Budowa wodoci¹gu tranzyt
6050 Mysiad³o-Zgorza³a

8

01010

Mysiad³o, Nowa Iwiczna – Projekt
6050 modernizacji uk³adu wodoci¹gowego

9

01010

6060 Nowa Iwiczna – Zakup gruntów pod SUW

10

01010

6050 dojazdowa do ul. S³onecznej dz. nr. ew.

7

Kolonia Mrokowska – Budowa wodoci¹gu

ew.4 przy ul. Rejonowej

Kosów – Budowa wodoci¹gu i kanalizacji
ul. ¯ytniej/Sadowej

Lesznowola – Budowa wodoci¹gu i

ew. 290/6, 290/17-18, 291/15, 278, 18, 75
Lesznowola- Budowa wodoci¹gu wraz z
178/10, 178/9 przy ul. Poprzecznej

Stara Iwiczna – Budowa wodoci¹gu i
kanalizacji wraz z przy³¹czami ulica

£¹czne nak³ady
inwestycyjne

5

Planowane
nak³ady
Po¿yczki z
ogó³em po rodki w³asne WFOiGW,
zmianach
NFOiGW
(9+10+11)
8

9

10

&!

rodki
pomocowe
i dotacje

Realizacja
– Jednostka –
Referat

11

12

'&$& 

 && 

&$#%#%

'""!%%

45 000

45 000

45 000

UG-PRI

120 000

120 000

120 000

UG-PRI

150 000

150 000

150 000

UG-PRI

220 000

217 560

217 560

UG-PRI

55 000

55 000

55 000

UG-PRI

3 380 853

3 332 000

432 000

931 552

601 560

601 560

UG-PRI

50 000

50 000

50 000

UG-PRI

490 000

490 000

490 000

UG-RGG

120 000

120 000

120 000

UG-PRI

16 500 449

8 400 000

1 400 000

70 000

50 000

50 000

UG-PRI

260 000

130 000

130 000

UG-PRI

4 156 684

4 062 305

662 305

340 000

337 420

337 420

UG-PRI

340 000

337 072

337 072

UG-PRI

100 000

100 000

100 000

UG-PRI

9 150 350

6 855 740

1 855 740

2 900 000

UG-PRI

106/13, 106/20
W³adys³awów, Wilcza Góra – Budowa

11

01010

6050 kanalizacji

12

01010

6050 budowa zasilania do przepompowni

13

01010

6050 wodoci¹gu ul. Nadrzeczna

14

01010

Wólka Kosowska – Rozbudowa
oczyszczalni "Kosów" do przepustowoci
6050 1000m3/d wraz z przebudowa rowu
melioracyjnego "J"

15

01010

6050 kanalizacji ul. Postêpu dz. ew. 219, 221,

16

01010

6050 kanalizacji ul. lokalna od ul. Postêpu

17

01010

6050 kanalizacji z przy³¹czami ulica lokalna od

01010

6050

18

19

W³adys³awów, Wilcza Góra – Projekt i

cieków P 11

Wólka Kosowska – Budowa kanalizacji i

Zgorza³a – Budowa wodoci¹gu i
280, 290, 291

Zgorza³a – Budowa wodoci¹gu i
Zgorza³a – Budowa wodoci¹gu i
ul. Postêpu nr ew. dz. 140/8

01010

Kompleksowy program gospodarki
6058 ciekowej gminy Lesznowola
(Razem 52.743.850,-z³)

01010

6059

01010

6050

UG-PRI

3 400 000

UG-PRI

5 000 000 3)
UG-PRI

40 230 000
3 363 500

01010

Kompleksowy program gospodarki
6058 wodnej gminy Lesznowola
(Razem 21.214.833,-z³)

01010

6059



7 000 000

3 845 981

1 840 000

1 840 000

908 680

7 133 371

449 420

'!#&"

% !#&"

"!#&" 

129 930

129 930

129 930

UG- RDM

Lesznowola – Projekt budowy ul.

131 370

131 370

131 370

UG- RDM

Razem dzia³ 600

908 680 2)

UG-PRI

10 235 481

449 420
!  

20

60016

Lesznowola – Projekt przebudowy ul.
6050 GRN, chodnika i parkingu

21

60016

6050 Okrê¿nej

22

60016

6050 Ogrodowej

Magdalenka – Projekt budowy ul.

43 920

43 920

43 920

UG- RDM

23

60016

Magdalenka – Projekt budowy ul.
6050 Modrzewiowej

43 920

43 920

43 920

UG- RDM

24

60016

6050 Kaczeñców

Magdalenka – Projekt budowy ul.

47 092

47 092

47 092

UG- RDM
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WYSOKOÆ NAK£ADÓW
2009
Lp. Rozdzia³

1


25

2

§

Nazwa programu inwestycyjnego

£¹czne nak³ady
inwestycyjne

3

4

5



Razem dzia³ 010

Planowane
nak³ady
Po¿yczki z
ogó³em po rodki w³asne WFOiGW,
NFOiGW
zmianach
(9+10+11)
8

9

 && 

&$#%#%

'""!%%

rodki
pomocowe
i dotacje

10

Realizacja
– Jednostka –
Referat

11

12

'&$& 

&!

60016

6050 Magdalenka – Projekt budowy ul. Polnej

48 800

48 800

48 800

UG- RDM

26

60016

Magdalenka – Projekt budowy ul.
6050 Okrê¿na

54 900

54 900

54 900

UG- RDM

27

60016

6050 Orzechowej

Magdalenka – Projekt budowy ul.

37 942

37 942

37 942

UG- RDM

28

60016

6050 Magdalenka – Projekt budowy ul. Weso³ej

37 942

37 942

37 942

UG- RDM

29

60016

6050 dzia³kach nr 74/9, 73/23, 73/14, 73/3,

57 340

57 340

57 340

UG- RDM

30

60016

6050 Polnej

1 700 000

100 000

100 000

UG- RDM

234 810

134 810

134 810

Mroków -Projekt budowy drogi na
73/2, 73/8, 72/11, 72/8

Mysiad³o – Projekt i przebudowa ul.

6050
31

60016

Mysiad³o – Projekt i budowa ul. Kwiatowej
6058 z odwodnieniem

2 000 000 UG -RDM

2 000 000

2 000 000

6059

500 000

500 000

500 000

40 000

40 000

40 000

UG- RDM

32

60016

Mysiad³o – Projekt przebudowy ul. Okr¹g
6050 wraz z projektem budowy chodników i
miejsc parkingowych

33

60016

6050 Osiedlowej w rejonie skrzy¿owania

Mysiad³o – Projekt rozbudowy ul.

65 000

65 000

65 000

UG- RDM

34

60016

Mysiad³o, Nowa Iwiczna – Projekt
6050 odwodnienia dróg

64 660

64 660

64 660

UG- RDM

35

60016

6050 odwodnienia

1 000 000

1 000 000

1 000 000

UG- RDM

36

60016

6050 Nowa Iwiczna- Projekt budowy Al.. Zgody

47 336

47 336

47 336

UG- RDM

37

60016

6050 ul. S³oneczna

80 000

80 000

80 000

UG- RDM

38

60016

6050 dzia³ce gminnej 160/17

23 180

23 180

23 180

UG- RDM

39

60016

Stefanowo – Projekt budowy chodnika
6050 przy ul. Uroczej

29 402

29 402

29 402

UG- RDM

40

60016

6050 deszczowej w ul. Brzozowej

100 040

100 040

100 040

UG- RDM

41

60016

Mysiad³o, Nowa Iwiczna – Budowa

Stara Iwiczna – Projekt cie¿ki rowerowej
Stara Iwiczna – Projekt budowy drogi na

Warszawianka – Projekt kanalizacji

6050

200 000

6058 Warszawianka – Budowa ul. Brzozowej
6059

42

60016

Zamienie – Budowa ulic gminnych, dzia³ki
6050 nr ewidencyjne 2,4, 36, 1/36, 5/67 I etap

43

60016

6060 ul. Jarzêbinowa

44

60016

6060 ul. S³onecznej



1 200 000

1 200 000

800 000

800 000

1 200 000 UG -RDM
800 000
UG- RDM

Nowa Iwiczna- Zakup gruntów pod drogê

286 000

286 000

286 000

UG- RDM

Lesznowola- Zakup gruntów wzd³u¿

100 000

100 000

100 000

UG-RGG

!!#

' "

' " 

Razem dzia³ 700
Lesznowola – Projekt budowy budynku





70005

6050 socjalnego

100 000

100 000

100 000 

UG -RDM

46

70005

Mysiad³o – Adaptacja komunalnych
6050 pomieszczeñ u¿ytkowych ul. Topolowa 2

700 000

660 240

660 240 

UG -RDM

47

70005

6050 budynków socjalnych wraz z urzadzeniem

2 550 000

150 000

150 000 

UG -RDM

Razem dzia³ 750

%$""%"

!#

!# 

Projekt i nadbudowa wraz z przebudow¹

7 544 074

2 950 000

2 950 000

100 000

100 000

100 000

Razem dzia³ 801

$!%!'#$

 $!

'! $! 

 '



Razem rozdz. 80101

##!$% '

!!

'!! 

 '



45



Wólka Kosowska – Projekt i budowa
terenów rekreacyjno-sportowych

48

75023

6050 budynku Urzêdu Gminy w Lesznowoli

49

75023

6060 Zakup komputerów, drukarek, faksu





UG -RDM
UG -ZP
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WYSOKOÆ NAK£ADÓW
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Lp. Rozdzia³

1

2

§

Nazwa programu inwestycyjnego

£¹czne nak³ady
inwestycyjne

3

4

5

50

80101

Lesznowola – Projekt i rozbudowa
6050 Zespo³u Szkó³ Publicznych wraz z
zapleczem sportowym

51

80101

52

80101

53

Planowane
nak³ady
Po¿yczki z
ogó³em po rodki w³asne WFOiGW,
NFOiGW
zmianach
(9+10+11)
8

9

rodki
pomocowe
i dotacje

10

Realizacja
– Jednostka –
Referat

11

12

11 385 117

8 350 000

6 350 000 

2 000 000 1)

UG-PRI

6050 £azy – projekt i budowa boiska szkolnego

2 264 910

2 200 000

200 000

2 000 000 1)

U G -PRI

6050

2 440 216

1 278 800

1 278 800 

Mysiad³o – Projekt i budowa szko³y
6058 (Razem 37.440.216)

22 000 000

5 000 000



5 000 000 2)

U G -PRI

6059

13 000 000

1 000 000

1 000 000 

4 167 986

4 100 000

200 000

3 900 000 1)

U G -PRI

102 500

102 500

102 500

 Razem rozdz. 80104

%%! %

'#

'# 
100 000

Mroków – projekt i budowa boiska

80101

6050 szkolnego

54

80101

Zakup pieca konwekcyjnego, patelni
6060 elektrycznej, obieraka, zmywarki,
maszyny do sprz¹tania, komputera





55

80104

6050 Mysiad³o -Budowa przedszkola

5 608 227

100 000

56

80104

Wólka Kosowska – Projekt i budowa
6050 przedszkola

2 100 000

90 000

90 000 

U G- PRI

57

80104

6060 Zamieniu

5 000

5 000

5 000 

ZOPO

Zakup komputera – Przedszkole w

Razem dzia³ 900

ZOPO




U G- PRI

$! &

$! &

$! & 

22 350

22 350

22 350 

UG-RDM

58

90015

Kosów- Projekt owietlenia ul.Podlenei i
6050 ¯ytniej

59

90015

6050 Kosów- Projekt owietlenia £¹kowej

19 544

19 544

19 544 

UG-RDM

60

90015

Lesznowola – Projekt owietlenia ul.
6050 Okrê¿nej

11 950

11 950

11 950 

UG-RDM

61

90015

6050 Dworkowa i S³onecznej

Lesznowola – Projekt owietlenia ul.

10 905

10 905

10 905 

UG-RDM

62

90015

6050 Sportowej

Lesznowola – Projekt owietlenia ul.

10 424

10 424

10 424 

UG-RDM

63

90015

Mysiad³o – Projekt owietlenia ul.
6050 Kwiatowej

26 870

26 870

26 870 

UG-RDM

64

90015

6050 owietlenia drogi na dzia³kach 160/27;

13 400

13 400

13 400 

UG-RDM

65

90015

6050 Stefanowo – Projekt owietlenia ul. Cichej

12 000

12 000

12 000 

UG-RDM

66

90015

6050 Polnych Bratków

Stefanowo – Projekt owietlenia ul.

11 000

11 000

11 000 

UG-RDM

67

90015

Wola Mrokowska – Projekt owietlenia
6050 ul. Miodowej

12 585

12 585

12 585 

UG-RDM

68

90015

6050 ul. Malowniczej

Wola Mrokowska – Projekt owietlenia

12 000

12 000

12 000 

UG-RDM

Razem dzia³ 921

 !&

' 

'  

873 708

820 000

820 000 

UG -RDM

1 138 430

100 000

100 000 

UG-PRI





 

20 000

20 000

20 000 

ZOPO

80 000

80 000

80 000 

ZOPO

Stara Iwiczna – Projekt budowy
160/18

69

92109

Janczewice – Projekt i przebudowa
6050 wietlicy

70

92109

6050 wietlicy

Zgorza³a – Koncepcja, projekt i budowa

Razem dzia³ 926
71

92605

£azy II – Ogrodzenie placu zabaw przy
6050 budynku komunalnym

72

92605

6060 i samochodu dostawczego

Zakup kosiarki samochodowej jezdnej

RAZEM
Razem wydatki maj¹tkowe
Lesznowola- teren Gminy – Budowa

73

60013

6300 nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr

74

60013

6300 ul. Szkolna

75

60014

6300 Kosów – Budowa ul. ¯ytniej

721

Lesznowola- Projekt sygnalizacji wietlnej

6







&$%!# $! "'' %'$ ' &! %&$&
"$ &

"$ &

"$ & 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

UG-RDM

100 000

100 000

100 000

UG-RDM

1 000 000

1 000 000

1 000 000

UG-RDM
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£¹czne nak³ady
inwestycyjne

3

4

5

1

2

76

60014

6300 Kosów – Projekt budowy ul. ¯ytniej

77

60014

6300 Wojska Polskiego II etap

78

60014
60014

79

Planowane
nak³ady
Po¿yczki z
ogó³em po rodki w³asne WFOiGW,
NFOiGW
zmianach
(9+10+11)
8

9

10

rodki
pomocowe
i dotacje

Realizacja
– Jednostka –
Referat

11

12

79 300

79 300

79 300

UG-RDM

400 000

400 000

400 000

UG-RDM

6300 Wólka Kosowska – Budowa ul. Polnej

1 000 000

1 000 000

1 000 000

UG-RDM

Wólka Kosowska – Projekt budowy ul.
6300 Polnej

48 800

48 800

48 800

UG-RDM

Lesznowola, W³adys³awów – Budowa ul.

OGÓ£EM

'!$! $%&#!' ! #""! ' &! %&$&

1) Dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na boiska i czêæ sportow¹ szko³y w Lesznowoli.
rodki zaplanowane na programy operacyjne realizowane w województwie mazowieckim ze rodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii
Europejskiej.
3) Po¿yczka z WFOiGW na budowê oczyszczalni cieków w Zamieniu

2)

INWESTYCJE OKRELONE W PUNKTACH 1 i 2 BÊD¥ MO¯LIWE DO REALIZACJI PO DOFINANSOWANIU

Szanowni Pañstwo!
Bud¿et Gminy na 2009 r. jest ambitny i odwa¿ny. Strategiczne zadania inwestycyjne planujemy ponownie wesprzeæ
funduszami unijnymi.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ obecna recesja na œwiecie ju¿
kszta³tuje now¹ geografiê ekonomiczn¹.

Pozycja Europy, w tym Polski bêdzie w niej znacznie s³absza. Pragniemy ¿yczyæ naszym Mieszkañcom oraz sobie, aby
pozycja naszej gminy jak najmniej zosta³a dotkniêta.
Z wyrazami szacunku
Maria Jolanta Batycka-W¹sik
Wójt Gminy Lesznowola

ZAMELDUJ SIÊ!!! LUB Z£Ó¯ NIP-3!!!
Nie wszyscy wiedz¹, ¿e gmina otrzymuje udzia³ w podatku dochodowym, który p³aci ka¿dy z pracuj¹cych, emeryt i rencista.
Wszystkie te podatki trafiaj¹ do bud¿etu pañstwa za poœrednictwem Urzêdu Skarbowego. Nastêpnie czêœæ
z nich trafia do kasy gminy, w której mieszkamy. W 2009r. wysokoœæ udzia³u gminy we wp³ywach z podatku
dochodowego od osób fizycznych (mieszkañców gminy) wynosi 36,72%.
Jesteœ mieszkañcem gminy Lesznowola? P³acisz podatki? Jeœli jesteœ zameldowany w gminie Lesznowola, to
z Twoich pieniêdzy bêd¹ budowane szko³y, drogi, chodniki, kanalizacja, wodoci¹gi i inna infrastruktura.
Je¿eli masz meldunek warszawski lub innego miasta, to Twoje podatki zasil¹ kasê miasta, w którym nie mieszkasz.

Co zrobiæ by pieni¹dze zasili³y bud¿et gminy?
1. Zameldowaæ siê!!!
– W przypadku zameldowania osoby na pobyt sta³y lub czasowy organ gminy nie wymaga odbioru budynku.
2. Z³o¿yæ formularz NIP – 3 w Urzêdzie Skarbowym w Piasecznie wskazuj¹c, faktyczne (rzeczywiste) miejsce
zamieszkania. W tym przypadku bez koniecznoœci meldowania siê.
Formularz NIP-3 mo¿na przes³aæ poczt¹ na adres: 05-500 Piaseczno ul. Warszawska 1.
Maj¹c na uwadze interes spo³eczny, zadbajmy zatem o swój w³asny. Bowiem to czy gmina posiada pieni¹dze
na poprawê naszego ¿ycia, czy nie, w du¿ej mierze zale¿y od nas samych.
Rz¹d coraz wiêcej obowi¹zków ceduje na samorz¹dy, nie przekazuj¹c niestety odpowiednich subwencji bud¿etowych.
El¿bieta Ob³uska
Skarbnik Gminy

7

numer34 2009 03 04.p65

7

09-03-04, 14:25

Biuletyn Informacyjny nr 34 – 2009

Inwestycje w Gminie Lesznowola w roku 2009
Samorz¹d Gminy Lesznowola przyj¹³
na rok 2009 ambitny program inwestycyjny. Priorytet w roku bie¿¹cym
bêd¹ mia³y dzia³ania z zakresu gospodarki wodnej i gospodarki œciekowej.
W ramach realizacji programu gospodarki wodnej, prowadzone bêd¹ prace
zwi¹zane z uruchomieniem nowych stacji uzdatniania wody w £azach przy ul.
Kwiatowej, w Marysinie, w Nowej Iwicznej przy ul. Sadowej, oraz prace zwi¹zane z modernizacj¹ SUW Lesznowola
Pole. W roku bie¿¹cym planuje siê przygotowanie kompletnej dokumentacji
technicznej dla wszystkich czterech stacji. Ponadto do realizacji zatwierdzono
szereg zadañ zwi¹zanych z rozbudow¹
istniej¹cej sieci. W miejscowoœci Garbatka wybudowana zostanie spinka wodoci¹gowa w ul. Ogrodowej. W miejscowoœciach Kolonia Mrokowska, Kosów, Lesznowola, Zgorza³a wybudowane zostan¹
odcinki sieci wodoci¹gowej w nowopowstaj¹cych ulicach. W miejscowoœci Stefanowo wybudowana zostanie spinka

wodoci¹gowa w ul. Uroczej, która bêdzie
fragmentem po³udniowej magistrali wodoci¹gowej.
W najbli¿szym czasie zakoñczona zostanie budowa wodoci¹gu tranzytowego Mysiad³o-Zgorza³a. Podjête dzia³ania
zaowocuj¹ znacznym podniesieniem jakoœci korzystania z sieci wodoci¹gowej.
Równolegle trwa realizacja programu
gospodarki œciekowej.
Kontynuowane s¹ prace przy budowie
kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach
W³adys³awów i Wilcza Góra. Planowany
termin zakoñczenia to listopad 2009
roku. W koñcu I kwarta³u 2009 zaplanowano rozpoczêcie prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Marysin. Dobiegaj¹ koñca prace projektowe
nad dokumentacj¹ techniczn¹ kanalizacji
sanitarnej w miejscowoœciach Janczewice i Podolszyn oraz opracowywany jest
projekt kanalizacji w Stefanowie.
Trwa rozbudowa Oczyszczalni Œcieków w Kosowie wraz z modernizacj¹
rowu melioracyjnego. Planowany termin
zakoñczenia prac to IV kwarta³ 2009.

Mazowiecki Orze³
29 listopada b.r. na Wielkiej Gali Mazowieckiej Przedsiêbiorczoœci zosta³y
og³oszone wyniki Konkursu „Mazowiecka Gmina Roku”, gdzie Gmina Lesznowola zdoby³a z³ot¹ statuetkê.
Konkurs skierowany jest do wszystkich Gmin oraz Powiatów województwa
mazowieckiego zainteresowanych kreowaniem pozytywnego wizerunku samorz¹du we wspó³pracy z inwestorami,

przedsiêbiorcami jak równie¿ rozwojem
sektora turystycznego, wykorzystywaniem innowacyjnoœci w trosce o œrodowisko naturalne.
Celem Konkursu jest promowanie
powiatów i gmin województwa mazowieckiego, które stwarzaj¹ dogodne
warunki dla inwestorów, priorytetowo
traktuj¹ ochronê œrodowiska naturalnego, dbaj¹ o edukacjê oraz
s³u¿bê zdrowia na wysokim poziomie, intensywnie przeciwdzia³aj¹ bezrobociu oraz dbaj¹
o rozwój turystyki w swoim regionie.
Wy³onienie nominowanych
do tytu³ów, a nastêpnie zwyciêzców zosta³o powierzone Kapitule konkursowej, w której zasiedli przedstawiciele najwa¿niejszych urzêdów i instytucji Mazowsza. Szacowne Gremium
ocenia³o kandydatów poprzez

W III kwartale roku zaplanowano rozpoczêcie budowy oczyszczalni œcieków
w Zamieniu. Ponadto w roku bie¿¹cym
rozpoczête zostan¹ prace przy rozbudowie oczyszczalni œcieków w £azach. Jednoczeœnie w roku 2009 bêdzie realizowana bie¿¹ca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o odcinki w nowo powstaj¹cych ulicach w miejscowoœciach Kosów,
Lesznowola, Stara Iwiczna, Wólka Kosowska, Zgorza³a. Inwestycje te bêd¹
realizowane na wniosek mieszkañców.
W roku bie¿¹cym kontynuowane bêd¹
prace przy rozbudowie Zespo³u Szkó³
Publicznych w Lesznowoli. Na pocz¹tek
III kwarta³u 2009 zaplanowano oddanie
do u¿ytku pomieszczeñ przedszkola,
kuchni, sto³ówki oraz kot³owni. Zakoñczono prace nad dokumentacja techniczn¹ Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle.
Obecnie prowadzone s¹ procedury maj¹ce na celu uzyskanie pozwolenia na budowê.
Joanna ¯urkowska-Beta
Inspektor w Referacie Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

pryzmat wyników ekonomicznych, jakoœci zarz¹dzania, wprowadzonych innowacyjnoœci oraz rozwi¹zañ s³u¿¹cych
udogodnieniom dla inwestorów.
W liœcie gratulacyjnym do Laureatów
Marsza³ek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik napisa³: „Zwyciêstwo w tym presti¿owym konkursie jest
ukoronowaniem wielkich osi¹gniêæ, a zarazem sprzyja umacnianiu pozycji,
utwierdza i buduje markê, a tak¿e podnosi presti¿. (…) wierzê, i¿ takie inicjatywy mobilizuj¹ce ludzi do wytê¿onej
pracy przyczyniaj¹ siê do dalszego prê¿nego rozwoju. (…)”.
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Lesznowola Przyjazna rodowisku
W dniu 6 lutego 2009r na Uroczystej
Gali Laureatów X Edycji Narodowego
Konkursu „PrzyjaŸni Œrodowisku”, która
odby³a siê w Hotelu Victoria Sofitel Wójt
Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka W¹sik odebra³a certyfikat – Przed³u¿enie u¿ywania znaku Konkursu „ PrzyjaŸni œrodowisku”. Statuetkê oraz dyplom wrêczyli Pan Witold Gintowt-Dziewa³towski – Pose³ na Sejm RP oraz Pan
W³adys³aw Majka – Zastêpca Prezesa
Zarz¹du NFOŒiGW.
Przypominamy, ¿e Gmina Lesznowola zosta³a Laureatem IX Edycji Narodowego Konkursu pod patronatem Prezydenta RP PrzyjaŸni Œrodowisku” i odebra³a Certyfikat w 2008 r.
Zachowanie prawa u¿ywania Znaku
na ka¿dy nastêpny rok wymaga z³o¿enia
wniosku o przed³u¿enie wa¿noœci Certyfikatu na kolejny rok.
We wniosku nale¿a³o udokumentowaæ ci¹g³oœæ dzia³añ podejmowanych

przez Gminê w zakresie ochrony œrodowiska, zrównowa¿onego rozwoju oraz edukacji
ekologicznej spo³eczeñstwa.
Nale¿a³o tak¿e przedstawiæ
opis dotychczasowych dzia³añ
zwi¹zanych z u¿ywaniem Znaku i Tytu³u „Gmina Przyjazna
Œrodowisku” np. w promocji
dzia³añ samorz¹du.
O przed³u¿eniu wa¿noœci Tytu³u decydowa³a Kapitu³a Konkursu, która wnikliwie analizowa³a dzia³ania Samorz¹du
w tym zakresie.
W uzasadnieniu decyzji jury podkreœli³o, ¿e Gmina Lesznowola uzyska³a
przed³u¿enie prawa u¿ywania Znaku
poniewa¿:
• nie ma na³o¿onych kar z tytu³u naruszenia wymogów ochrony œrodowiska,
• regularnie wywi¹zuje siê z op³at za
gospodarcze korzystanie ze œrodowiska,

• prowadzi g³êboko pojêt¹ edukacjê
ekologiczn¹ wœród mieszkañców,
• podejmuje inicjatywy na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawieraj¹cych
azbest,
• prowadzi dalsze inwestycje w zakresie ochrony œrodowiska na terenie
Gminy.
Marzena Chmiel
Kierownik Referatu Ochrony Œrodowiska
i Rolnictwa

Uchwa³y Rady Gminy Lesznowola
podjête w okresie
od 18 grudnia 2008 r. wrzenia do 29 stycznia 2009 r.
18 grudnia 2008 r.
Uchwa³a Nr 313/XXIII/2008
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2008 r.

Uchwa³a Nr 317/XXIII/2008
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy
Lesznowola na rok 2009.

Uchwa³a Nr 314/XXII/2008
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 308/XXI/
2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21
listopada 2008 r. w sprawie ustalenia
wysokoœci ekwiwalentu pieniê¿nego dla
cz³onów Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.

Uchwa³a Nr 318/XXIII/2008
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz¹dowi Województwa Mazowieckiego.

Uchwa³a Nr 315/XXIII/2008
w sprawie sprostowania b³êdu pisarskiego w uchwale Rady Gminy Lesznowola Nr 303/XXI/2008 z dnia 21 listopada 2008 r.
Uchwa³a Nr 316/XXIII/2008
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 262/XX/2008
Rady Gminy Lesznowola z dnia 26
wrzeœnia 2008 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Samorz¹dowi Powiatu Piaseczyñskiego.

Uchwa³a Nr 319/XXIII/2008
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz¹dowi Województwa Mazowieckiego.
Uchwa³a Nr 320/XXIII/2008
w sprawie udzielenia pomocy Finansowej Samorz¹dowi powiatu Piaseczyñskiego w 2009 r.
Uchwa³a Nr 321/XIII/2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz¹dowi Powiatu Piaseczyñskiego.

Uchwa³a Nr 322/XXIII/2008
w sprawie przyjêcia przez gminê Lesznowola wykonywania zadañ z zakresu
w³aœciwoœci Powiatu Piaseczyñskiego –
prowadzenia Powiatowej Bibilioteki
Publicznej.
Uchwa³a Nr 323/XXIII/2008
w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 10/29, po³o¿onej w obrêbie Nowa Iwiczna gmina Lesznowola.
Uchwa³a Nr 324/XXIII/2008
w sprawie wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie przez Gminê Lesznowola czêœci nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/229
i nr 1/205, po³o¿onej w obrêbie KPGO
Mysiad³o.
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Uchwa³a Nr 325/XXIII/2008
w sprawie wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie przez Gminê Lesznowola czêœci nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
nr 1/205, po³o¿onej w obrêbie KPGO
Mysiad³o.
Uchwa³a Nr 326/XXIII/2008
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla czêœci wsi W³adys³awów i Wilcza Góra.
Uchwa³a Nr 327/XXIII/2008
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2008 r.
Uchwa³a Nr 328/XXIII/2008
w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa w³asnoœci nieruchomoœci,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 67/13, po³o¿onej w obrêbie Nowa iwiczna, gmina Lesznowola.

29 stycznia 2009 r.
Uchwa³a Nr 329/2009
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2009 r.
Uchwa³a Nr 330/XXIV/2009
w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkó³ i placówek niepublicznych prowadzonych na
terenie Gminy Lesznowola.
Uchwa³a Nr 331/XXIV/2009
w sprawie uchwalenia regulaminu okreœlaj¹cego wartoœæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków
do wynagradzania zasadniczego,
szczegó³owych warunków obliczania
i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw oraz innych œwiadczeñ
wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szko³ach
i placówkach prowadzonych przez
Gminê Lesznowola.
Uchwa³a Nr 332/XXIV/2009
w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie przez Gminê Lesznowola Porozumienia Miêdzygminnego z Miastem
Sto³ecznym Warszawa w sprawie po-

wierzenia zadañ lokalnego transportu
zbiorowego.

Uchwa³a Nr 333/XXIV/2009
w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie przez Gminê Lesznowola Porozumienia Miêdzygminnego z Miastem
Sto³ecznym Warszawa w celu wykonywania us³ug gminnego transportu zbiorowego na liniach kolejowych ³¹cz¹cych
Gminê Lesznowola i Warszawê.
Uchwa³a Nr 334/XXIV/2009
w sprawie nadania nazwy drodze (ul.
Kameliowa – Nowa Wola).
Uchwa³a Nr 335/XXIV/2009
w sprawie nadania nazwy drodze
(ul. Spacerowa – Nowa Iwiczna).
Uchwa³a Nr 336/XXIV/2009
w sprawie nadania nazwy drodze
(ul. Malwy, ul. Maciejki, ul. Aksamitki,
ul. Astrów, ul. Spacerowa – Nowa Wola).
Uchwa³a Nr 337/XXIV/2009
w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa w³asnoœci nieruchomoœci,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 66/1, po³o¿onej w obrêbie
Nowa Iwiczna, gmina Lesznowola.
Uchwa³a Nr 338/XXIV/2009
w sprawie opinii dotycz¹cej lokalizacji
we wsi Wólka Kosowska na dzia³ce nr
ew. 43 gmina Lesznowola oœrodka gier.
Uchwa³a Nr 339/XXIV/2009
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci wsi Lesznowola.
Uchwa³a Nr 340/XXIV/2009
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla obrêbu Magdalenka.
Uchwa³a Nr 341/XXIV/2009
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla obrêbu £oziska.
Uchwa³a Nr 342/XXIV/2009
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla czêœci wsi Jazgarzewszczyzna i czêœci wsi £oziska.

Uchwa³a Nr 343/XXIV/2009
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla czêœci wsi £azy.
Uchwa³a Nr 344/XXIV/2009
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla czêœci obrêbu £azy.
Uchwa³a Nr 345/XXIV/2009
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla czêœci obrêbu £azy.
Uchwa³a Nr 346/XXIV/2009
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla czêœci wsi £azy i czêœci
wsi Wólka Kosowska.
Uchwa³a Nr 347/XXIV/2009
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla czêœci wsi Wólka Kosowska.
Uchwa³a Nr 348/XXIV/2009
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla czêœci wsi Mroków i Jab³onowo.
Uchwa³a Nr 349/XXIV/2009
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla czêœci wsi Stefanowo.
Uchwa³a Nr 350/XXIV/2009
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla wsi Jab³onowo po³udniowa czêœæ wsi Kosów, wschodnia
czêœæ wsi Wólka Kosowska, Mroków,
Kolonia Mrokowska, Wola Mrokowska,
Warszawianka, Stachowo, Marysin
z wy³¹czeniem terenu cmentarza.
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Zarz¹dzenia Wójta Gminy Lesznowola
podjête w okresie
od 1 grudnia 2008 r. do stycznia 2009 r.
Lp.

Zarz¹dzenie
Nr

Data

w sprawie

1.

1 grudnia 2008 r.

257/2008

zawarcia umowy na pe³nienie nadzoru inwestorskiego o zakresie
budowy ulicy Cichej w £azach,

2.

1 grudnia 2008 r.

258/2008

zawarcia umowy na remont ul. Karasia w Kosowi,

3.

2 grudnia 2008 r.

259/2008

zawarcia umowy na budowê kanalizacji i wodoci¹gu w ul. Postêpu na
dzia³kach o nr ewid. 280, 290, 291, 221 w Zgorzale,

4.

2 grudnia 2008 r.

260/2008

powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania na
udzielenie kredytu d³ugoterminowego w wysokoci 4.000.000z³,

5.

3 grudnia 2008 r.

261/2008

zawarcia umowy na rozbudowê oczyszczalni  KOSÓW do
3
przepustowoci 1000m /d wraz z przebudow¹ rowy melioracyjnego
„ J ” melioracyjnego Wólce Kosowskiej,

6.

4 grudnia 2008 r.

262/2008

zawarcia umowy na budowê wodoci¹gu i kanalizacji w ulicy lokalnej od
ul. Okrê¿nej na dzia³kach o nr ewid. 290/6, 290/17, 290/18, 290/15,
278, 18, 75 w Lesznowoli,

7.

5 grudnia 2008 r.

263/2008

zawarcia umowy na remont ulicy W¹skiej w Magdalence,

8.

8 grudnia 2008 r.

264/2008

zawarcia umowy na remont ul. Zak³adowej w Zamieniu,

9.

9 grudnia 2008 r.

265/2008

zawarcia umowy na budowê ulicy Koñcowej w Magdalence,

10.

10 grudnia 2008 r.

266/2008

zmian w bud¿ecie gminy na 2008 r.,

11.

10 grudnia 2008 r.

267/2008

zawarcia umowy na pe³nienie nadzoru inwestorskiego w zakresie
budowy ulicy Koñcowej w Magdalence,

12.

10 grudnia 2008 r.

268/2008

zawarcia umowy na budowê owietlenia w ul. Polnej w Wilczej Górze,

13.

12 grudnia 2008 r.

269/2008

zawarcia umowy na budowê wodoci¹gu i kanalizacji w ulicy lokalnej od
ul. Postêpu w Zgorzale,

14.

15 grudnia 2008 r.

270/2008

zmian w bud¿ecie gminy na 2008 r.,

15.

15 grudnia 2008 r.

271/2008

o niewykonywaniu prawa pierwokupu,

17.

16 grudnia 2008 r.

272/2008

Powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie
Gminy Lesznowola w roku 2009,

18.

16 grudnia 2008 r.

273/2008

zawarcia umowy dzier¿awy czêci nieruchomoci, oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 1/107, po³o¿onej w obrêbie KPGO Mysiad³o,

19.

17 grudnia 2008 r.

274/2008

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na utrzymanie czystoci na terenie Gminy Lesznowola
w roku 2009,

20.

29 grudnia 2008 r.

275/2008

zawarcia umowy na udzielenie kredytu d³ugoterminowego w wysokoci
4.000.000 z³,

21.

29 grudnia 2008 r.

276/2008

zmian w bud¿ecie gminy na 2008 r.,

22.

30 grudnia 2008 r.

277/2008

Powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na ochronê mienia w budynku Urzêdu Gminy
Lesznowola w 2009 r.,

23.

31 grudnia 2008 r.

278/2008

zmian w bud¿ecie gminy na 2008 r.,

25.

7 stycznia 2009 r.

1/2009

opracowania uk³ady wykonawczego bud¿etu i przekazania podleg³ym
jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
tych jednostek oraz wysokoci dotacji i wp³at do bud¿etu – zgodnie
z uchwa³¹ bud¿etow¹,
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Lp.

Zarz¹dzenie
Nr

Data

w sprawie

26.

8 stycznia 2009 r.

2/2009

zmian w bud¿ecie gminy na 2009 r.

27.

9 stycznia 2009 r.

3/2009

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na konserwacjê owietlenia ulicznego na terenie Gminy
Lesznowola w roku 2009,

28.

12 stycznia 2009 r.

4/2009

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na dostawê materia³ów eksploatacyjnych do drukarek,
kserokopiarek i faksów u¿ytkowanych w Urzêdzie Gminy Lesznowola
na rok 2009,

29.

12 stycznia 2009 r.

5/2009

zmian w bud¿ecie gminy na 2009 r.

30.

16 stycznia 2009 r.

6/2009

zawarcia umowy na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie
Gminy Lesznowola w roku 2009,

31. 16 stycznia 2009 r.

7/2009

zawarcia umowy na utrzymanie czystoci na terenie Gminy
Lesznowola w roku 2009,

32.

20 stycznia 2009 r.

8/2009

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê kanalizacji w Marysinie,

33.

29 stycznia 2009 r.

9/2009

powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na remont dróg gminnych na terenie Gminy
Lesznowola roku 2009,

34.

29 stycznia 2009 r.

10/2009

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na opracowanie projektu budowy wietlicy wiejskiej
w Zgorzale,

35.

30 stycznia 2009 r.

11/2009

zawarcia umowy na ochronê mienia Urzêdu Gminy Lesznowola
w 2009 r.,

36.

30 stycznia 2009 r.

12/2009

zmian w bud¿ecie gminy na 2009 r.,

37.

5 lutego 2009 r.

13/2009

zawarcia umowy na konserwacjê owietlenia ulicznego na terenie
Gminy Lesznowola w roku 2009,

38.

5 lutego 2009 r.

14/2009

powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych na
terenie Gminy Lesznowola w roku 2009.

39.

6 lutego 2009 r.

15/2009

powo³ania Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizacjê
zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w 2009 roku i okrelenia regulaminu jej pracy,

40.

6 lutego 2009 r.

16/2009

powo³ania Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizacjê
zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w 2009 roku,

41.

10 lutego 2009 r.

17/2009

zawarcia umowy na dostawê materia³ów eksploatacyjnych do
drukarek, kserokopiarek i faksów u¿ytkowanych w Urzêdzie Gminy
Lesznowola w 2009 r.,

42.

10 lutego 2009 r.

18/2009

Powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê wodoci¹gu w ulicy Uroczej w Stefanowie,

43.

19 lutego 2009 r.

19/2009

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na nasadzenia i utrzymanie terenów zielonych
w Gminie Lesznowola w roku 2009,

44.

20 lutego 2009 r.

20/2009

zmian w bud¿ecie gminy na 2009 r.

Sporz¹dzi³a:
Irena Liwiñska
Inspektor Biura Rady Gminy
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Nowe rozwi¹zania
w ramach lokalnego transportu zbiorowego
Komunikacja zbiorowa na terenie
Gminy Lesznowola wykonywana jest
przez kilku przewoŸników: Koleje Mazowieckie – KM, Zarz¹d Transportu Miejskiego i firmê Warbus Sp. z o.o. Transport publiczny jest dobrze rozwiniêty,
bezpieczny, zapewnia po³¹czenia lokalne, a tak¿e sprzyja rozwojowi us³ug
i przedsiêbiorczoœci.
Po³¹czenia autobusowe umo¿liwiaj¹
dojazd do Warszawy, Piaseczna, Mysiad³a, Wólki Kosowskiej, Kosowa, a lini¹
kolejow¹ relacji Warszawa Zachodnia –
Czachówek – Warka – Radom – Skar¿ysko Kamienna mo¿emy dojechaæ do s¹siednich miast i gmin.
W styczniu 2009 r. Gmina Lesznowola podjê³a uchwa³ê w sprawie obowi¹zywania wspólnego biletu ZTM – KM –
WKD, dziêki czemu mieszkañcy gminy
w poci¹gach Kolei Mazowieckich mog¹
poruszaæ siê na podstawie nastêpuj¹cych
biletów: 30- i 90-dniowych (z wy³¹czeniem biletów na jedn¹ liniê),
dobowych, 3-dniowych,
7-dniowych i biletu seniora. Równie¿ uznawane s¹ uprawnienia do
przejazdów bezp³atnych oraz ulgowych.
Na terenie Gminy od
listopada 2004 r. Miasto
Sto³eczne Warszawa na
podstawie Porozumienia
Miêdzygminnego wykonuje zadania lokalnego
transportu zbiorowego
w zakresie przejazdów
na trasie do Warszawy
i z Warszawy, co wi¹¿e
siê z partycypacj¹ przez
Gminê w kosztach eksploatacji poszczególnych linii na rzecz Miasta Warszawa.
Realizacja w/w us³ugi
obecnie nastêpuje poprzez linie ZTM: 703,
707, 709, 715, 721, 727,
728, 733, 807,809, 815.
Mieszkañcy maj¹
wp³yw na przebieg trasy
poszczególnych linii
i rozk³adów jazdy. Jednak¿e zmiany uzale¿nione s¹ od mo¿liwoœci

technicznych i potencja³u przewozowego Zarz¹du Transportu Miejskiego. Ka¿dorazowo przed wprowadzeniem zmian
Gmina zasiêga opinii spo³eczeñstwa tj.
So³tysów i mieszkañców a nastêpnie
ZTM wystêpuje o zaopiniowanie do s¹siednich gmin po których przebiega
okreœlona linia.
Od wrzeœnia 2006 r. dzia³a lokalna
komunikacja pasa¿erska obs³ugiwana
przez 24-osobowe mikrobusy Firmy
Warbus na poni¿ej podanych trasach:
L1 – Podolszyn, Janczewice, Lesznowola, Magdalenka, £azy, PGR, W³adys³awów, Wilcza Góra, £oziska, Piaseczno PKP;
L2 – Urz¹d Gminy, Nowa Wola, Zgorza³a, Zamienie;
L3 – Piaseczno, Stara Iwiczna, Lesznowola, Magdalenka, £azy, Wólka Kosowska, Mroków, Jastrzêbiec, Wola Mrokowska;

L4 – Urz¹d Gminy, Nowa Wola, Nowa
Iwiczna, Mysiad³o, w tym dwa kursy
w ci¹gu dnia do Piaseczna (przychodnia);
L5 – Urz¹d Gminy, Nowa Wola, Nowa
Iwiczna, Stara Iwiczna (Koœció³).
Na prze³omie lutego i marca b.r. zostanie og³oszony przetarg na œwiadczenie us³ugi przewozu regularnej lokalnej
zbiorowej komunikacji publicznej na terenie Gminy Lesznowola wspólnie z Zarz¹dem Transportu Miejskiego. Trasy lokalnych linii L zostan¹ nieznacznie zmodyfikowane (m.in. dojazd do Centrum
Handlowego w Jankach). Jednoczeœnie
nast¹pi zwiêkszenie liczby kursów w ci¹gu dnia i dostosowanie ich do odjazdów
poci¹gów ze stacji PKP Nowa Iwiczna.
W pojazdach obs³uguj¹cych lokaln¹ komunikacjê honorowane bêd¹ bilety ZTM
oraz bilety jednorazowe emitowane
przez PrzewoŸnika.
Stworzenie mo¿liwoœci poruszania siê po
Gminie i dojazdu do s¹siednich miejscowoœci na
podstawnie jednego biletu ZTM jest wynikiem
przyk³adnej wspó³pracy
samorz¹dów. Jednoczeœnie ma na celu promowanie gminnej komunikacji lokalnej i stopniowego odci¹¿ania ruchu
samochodowego.
W wyniku opisanych
dzia³añ rok 2009 stanowi kolejny etap dla Gminy Lesznowola, w którym podejmowane s¹
unikalne rozwi¹zania
w zakresie komunikacji
zbiorowej dla mieszkañców wspólnoty samorz¹dowej. Zaœ nowatorskie
podejœcie rozszerzenia
obowi¹zywania wspólnego biletu ZTM – KM –
WKD na lokaln¹ komunikacjê publiczn¹ jest modelowym przyk³adem
dla innych gmin.
Adrianna Hodyra
Referat Budowy, Utrzymania Dróg i Zasobów
Mieszkaniowych
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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
2011 r. dla Przedsiêbiorców w zakresie:
1. Podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.
2. Mo¿liwoœci uzyskania wsparcia na realizacjê projektów w latach 2007-2013 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.
900-1500, 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

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 proeksportowych(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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Wszystkie firmy do koñca 2009 roku
musz¹ zmieniæ na nowe kody PKD
Od stycznia 2008r. do koñca 2009 r. wszystkie podmioty, które musz¹ mieæ
kod PKD, maj¹ go zmieniæ na nowy, zgodny z now¹ Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alnoœci Gospodarczej.

(okreœlane liter¹ dodan¹ na koñcu kodu
PKD).
Podmioty podejmuj¹ce dopiero dzia³alnoœæ od razu dostaj¹ kody zgodne
z klasyfikacj¹ PKD 2007. Tak¿e podmioty, które zawê¿aj¹ lub rozszerzaj¹ dzia³alnoœæ, dostaj¹ nowe kody przy okazji
zg³aszania zmian. Podmioty, w których
obecnie nic siê nie zmienia, maj¹ jeszcze trochê czasu na zmianê kodu. Zmiany kodów PKD nie spowoduj¹ zmiany numeru REGON, nie trzeba wiêc bêdzie wymieniaæ firmowych druków i piecz¹tek.
W zwi¹zku ze zmianami ka¿dy kto
prowadzi dzia³alnoœæ, niezale¿nie od
tego czy jest osoba fizyczn¹ czy prawn¹
ma obowi¹zek zmieniæ do koñca 2009
roku kody PKD. Pomocne do tego s¹ informacje, wyszukiwarki oraz klucze powi¹zañ pomiêdzy PKD 2004 a PKD 2007
– które bez problemu znajd¹ Pañstwo
w Internecie na stronie G³ównego Urzêdu Statystycznego – www.stat.gov.pl.

Zmiana kodów dotyczy tak¿e dzia³alnoœci wykonywanej przez instytucje
samorz¹dowe – choæby w zakresie administracji publicznej, edukacji czy pomocy spo³ecznej. Zmieniæ kody bêd¹
te¿ musia³y zak³ady bud¿etowe czy komunalne spó³ki zajmuj¹ce siê dostarczaniem wody albo wywo¿eniem odpadów.
Wynika to z rozporz¹dzenia Rady
Ministrów Ministrów 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD). Wesz³o ono w ¿ycie 1 stycznia
2008 r. i przewiduje, ¿e operacja zmiany kodów przez wszystkie objête przepisami podmioty nast¹pi do koñca
2009 r.

Nowa klasyfikacja, zwana PKD 2007,
ró¿ni siê bardzo od obowi¹zuj¹cej dotychczas wersji PKD 2004. Praktycznie
wiêc dzia³alnoœæ wszystkich podmiotów
trzeba przypisaæ do nowych kodów.
Od 1 stycznia 2008r. polska gospodarka rozpoczê³a pod kierunkiem GUS
przeklasyfikowanie wszystkich podmiotów gospodarczych i spo³ecznych na
nowoczesn¹ kwalifikacjê zalecana przez
ONZ dla ca³ego œwiata. Zosta³a ona przyjêta zarówno przez Uniê Europejsk¹, jak
i ODCE. U³atwi to porównywanie danych
statystycznych z ca³ego œwiata.
PKD 2007, podobnie jak PKD 2004,
ró¿ni siê nieco od klasyfikacji unijnej,
jest bowiem rozszerzona o podklasy

Natomiast w³aœciciele nieruchomoœci
zabudowanych oraz nieruchomoœci przeznaczonych pod zabudowê zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego s¹ obowi¹zani umieœciæ na nieruchomoœci, w widocznym
miejscu– tabliczkê z numerem porz¹dkowym nieruchomoœci oraz utrzymywaæ
j¹ w nale¿ytym stanie.
W przypadku istnienia nazw ulic lub
placów – na tabliczce z numerem porz¹dkowym nieruchomoœci powinna byæ
podana równie¿ nazwa ulicy lub placu.
Natomiast je¿eli budynek jest po³o¿ony w g³êbi nieruchomoœci, która jest
ogrodzona od ulicy – tabliczkê z numerem porz¹dkowym umieszcza siê równie¿ na ogrodzeniu.
Je¿eli oznaczenie nieruchomoœci nastêpuje na wniosek w³aœciciela lub osoby faktycznie w³adaj¹cej nieruchomoœci¹, o fakcie oznaczenia nieruchomoœci numerem porz¹dkowym zawiadamia siê pisemnie wnioskodawcê w formie zaœwiadczenia o nadaniu numeru
porz¹dkowego. Obowi¹zek zap³aty op³aty skarbowej w wysokoœci 17 z³ od wydania zaœwiadczenia powstaje – z chwil¹ z³o¿enia wniosku o jego wydanie.
Je¿eli zachodzi nag³a potrzeba pozyskania takiej informacji mo¿na j¹ tak¿e

Oznacz swoj¹ nieruchomoæ
numerem porz¹dkowym!

£ucja Jaworska
Inspektor ds.
Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej

Zgodnie z zapisami ustawy oznaczenie nieruchomoœci numerem porz¹dkowym nastêpuje z urzêdu lub na wniosek w³aœciciela nieruchomoœci.
uzyskaæ telefonicznie pod numerem
Urzêdu Gminy Lesznowola w Referacie
Geodezji i Gospodarki Gruntami ( 0-22)
757-94-19.
Sposób ustalenia numeracji porz¹dkowych oraz oznaczenia nimi nieruchomoœci zabudowanych, oraz przeznaczonych pod zabudowê zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreœla rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 28 paŸdziernika 2004 r. – w sprawie numeracji porz¹dkowej nieruchomoœci.
Ustawodawca jednoznacznie okreœli³
zasady oznaczania nieruchomoœci numerem porz¹dkowym.
Nieruchomoœci, na których znajduje
siê wiêcej ni¿ jeden budynek usytuowany frontem do ulicy, oznacza siê numerem porz¹dkowym z³o¿onym z kilku
kolejnych numerów stosownie do liczby

istniej¹cych na tej nieruchomoœci budynków. W przypadku, gdy kolejnych numerów jest wiêcej ni¿ trzy, podaje siê numer najni¿szy i najwy¿szy – oddzielone
myœlnikiem.
Budynki usytuowane na tych nieruchomoœciach oznacza siê kolejnymi numerami, które sk³adaj¹ siê na numer tych
nieruchomoœci.
Je¿eli na nieruchomoœci znajduje siê
wiêksza liczba budynków usytuowanych
w g³êbi nieruchomoœci, budynki te oznacza siê numerem porz¹dkowym przypisanym do ca³ej nieruchomoœci, z dodatkowym oznaczeniem kolejnymi wielkimi literami alfabetu ³aciñskiego, z pominiêciem liter wy³¹cznie w³aœciwych jêzykowi polskiemu.
Takiego oznaczenia nie stosuje siê do
budynków z pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na sta³y pobyt ludzi,
w szczególnoœci budynków gospodarczych oraz magazynowych. Budynki te
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mo¿na oznaczyæ numerem porz¹dkowym na wniosek w³aœciciela.
W przypadku podzia³u nieruchomoœci na dwie lub wiêcej nieruchomoœci
przylegaj¹cych do ulicy, mo¿na wprowadziæ do istniej¹cej ju¿ numeracji dodatkowe oznaczenie poprzez dodanie do
istniej¹cego numeru ma³ych liter alfabetu ³aciñskiego równie¿ z pominiêciem
liter wy³¹cznie w³aœciwych jêzykowi polskiemu.
W innych przypadkach stosuje siê nastêpuj¹ce zasady oznaczania nieruchomoœci:

– numery porz¹dkowe nieruchomoœci
wzd³u¿ ulic g³ównych powinny wzrastaæ w kierunku od centrum miasta,
z po³udnia na pó³noc lub ze wschodu
na zachód,
– numery porz¹dkowe nieruchomoœci
wzd³u¿ ulic bocznych powinny wzrastaæ, poczynaj¹c od drogi g³ównej lub
w kierunku granic miasta,
– nieruchomoœci po lewej stronie ulicy w kierunku numerów zwiêkszaj¹cych siê oznacza siê numerami nieparzystymi, a po prawej stronie parzystymi,

Zmiana danych

 konieczna wymiana dowodu osobistego
Od l stycznia 2009r. obowi¹zuje nowelizacja ustawy o ewidencji ludnoœci
i dowodach osobistych, która wprowadzi³a nowe przepisy o uniewa¿nianiu
dowodów osobistych w przypadku
zmiany danych oraz utraty b¹dŸ zniszczenia dokumentu.
Dowód osobisty jest uniewa¿niany
z chwil¹ zg³oszenia jego utraty lub
zniszczenia. Dokument jest te¿ automatycznie uniewa¿niany w momencie
przekazania go urzêdowi przez znalazcê – osobê trzeci¹. Uniewa¿nienia dokonuje ten organ, który wyda³ dowód,
czyli wójt, burmistrz lub prezydent
miasta.
W razie zmiany np. nazwiska, imienia lub adresu zameldowania trzeba
pamiêtaæ o obowi¹zku wymiany dowodu osobistego. Je¿eli tego nie zrobimy – po trzech miesi¹cach dokument straci wa¿noœæ z urzêdu. W przypadku Polaków przebywaj¹cych za granic¹ nast¹pi to po czterech miesi¹cach.
Zapominalscy mog¹ mieæ k³opoty np.
w korzystaniu z us³ug banków, w urzêdach, s¹dach i u notariuszy oraz przy
przekraczaniu granicy (szczególnie
drog¹ lotnicz¹).
Dlatego w ci¹gu 14 dni od daty zdezaktualizowania siê danych posiadacz
dowodu osobistego powinien z³o¿yæ
wniosek o wydanie nowego dokumentu. Czas oczekiwania na nowy dowód
to oko³o 30 dni. Przy okazji przypominam, ¿e w celu otrzymania nowego
dowodu nale¿y osobiœcie z³o¿yæ wnio-

sek, który mo¿na pobraæ i wype³niæ na
naszej stronie internetowej www.lesznowola.waw.pl lub na miejscu w urzêdzie gminy. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego nale¿y do³¹czyæ:
– dwie aktualne, wyraŸne fotografie
o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiaj¹ce osobê z widocznym lewym
uchem, bez nakrycia g³owy i okularów z ciemnymi szk³ami
– dowód uiszczenia op³aty za wydanie dowodu osobistego (kwit op³aty 30 z³ wypisywany jest przy sk³adaniu wniosku - op³atê mo¿na dokonaæ w kasie urzêdu)
– odpis skrócony aktu urodzenia – w
przypadku osób które nie wst¹pi³y
w zwi¹zek ma³¿eñski; odpis aktu
ma³¿eñstwa z adnotacj¹ o aktualnie
u¿ywanym nazwisku – osoby bêd¹ce w zwi¹zku ma³¿eñskim, rozwiedzione, lub owdowia³e, a na ¿¹danie organu tak¿e poœwiadczenie
obywatelstwa polskiego lub inny
dokument potwierdzaj¹cy posiadanie polskiego obywatelstwa, je¿eli
dane zawarte w dokumentach budz¹ w¹tpliwoœci co do obywatelstwa
osoby.
W Urzêdzie Gminy w Lesznowoli
wnioski o wydanie dowodu osobistego nale¿y sk³adaæ w pokoju nr 104, I p.
(USC).
Ewa Lewandowska
Kierownik USC

– nieruchomoœci przylegaj¹ce do placów powinny mieæ numeracjê ci¹g³¹,
która winna wzrastaæ od naro¿a placu przy g³ównej ulicy – zgodnie z kierunkiem obrotu wskazówek zegara.
Natomiast nieruchomoœci przylegaj¹ce do dwóch lub wiêkszej liczby ulic lub
placów oznacza siê numerami porz¹dkowymi od jednej z przylegaj¹cych ulic.
Z powa¿aniem
Gra¿yna Brzozowska
Kierownik Referatu Geodezji
i Gospodarki Gruntami

Uwaga
Mieszkañcy
Zamienia
i Mysiad³a!
Centrum Poczty Polskiej Oddzia³ Rejonowy Warszawa Zachód pismem z dnia
15.01.2009 r. poda³o obecnie obowi¹zuj¹ce pocztowe kody adresowe dotycz¹ce miejscowoœci Zamieniê i Mysiad³o ul.
Gogoliñska.
Nast¹pi³a zmiana i w miejsce poprzednich kodów (dla Zamienia 02-800
i dla ul. Gogoliñskiej 02-872) aktualnie
obowi¹zuje w tych miejscowoœciach kod
pocztowy 05-500. Mieszkañców w zakresie dorêczania korespondencji obs³uguje Urz¹d Pocztowy Piaseczno l przy ul.
Koœciuszki czynny w godzinach 800-2000
od poniedzia³ku do pi¹tku i w soboty
800-1400.
W zwi¹zku z powy¿szym zapraszam
wszystkie osoby, które obecnie maj¹ nieaktualny kod pocztowy w swoich dowodach osobistych, aby zg³asza³y siê do
Urzêdu Gminy w Lesznowoli w celu wymiany tych dokumentów.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie op³aty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105 póz. 1110 z póŸn. zm.)
wydanie nowego dowodu osobistego w
tej sytuacji jest zwolnione z op³aty.
Do wniosku nale¿y jedynie z³o¿yæ
dwie aktualne, wyraŸne fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiaj¹ce
osobê z widocznym lewym uchem, bez
nakrycia g³owy i okularów z ciemnymi
szk³ami.
Ewa Lewandowska
Kierownik USC
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Zbieramy
psie wpadki!

○
○
○
○

PS. Zachêcamy inne so³ectwa do podobnej inicjatywy. Œrodki finansowe na zakup
pojemników i wywóz nieczystoœci pochodz¹
z tzw. „œrodków so³eckich” tzn. pieniêdzy
bud¿etu gminy, bêd¹cych w dyspozycji zebrania wiejskiego.

Lekarze weterynarii
alarmuj¹!

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

o œrodowisko, w którym sami ¿yjemy
i przebywamy na co dzieñ.
Wspólnie budujmy œwiadomoœæ, ¿e
pozostawienie nie uprz¹tniêtych psich
odchodów przez jego w³aœciciela w miejscach publicznych jest z jednej strony
wykroczeniem, z drugiej zaœ niszczy i zatruwa nasze œrodowisko naturalne.
Postarajmy siê sami o to, aby natrafienie na psie odchody na naszych ulicach, chodnikach czy trawnikach nie by³o
smutn¹ norm¹, ale rzadkoœci¹ !
W koñcu sprz¹tanie po swoim psie,
to obowi¹zek w³aœciciela. Musimy nauczyæ siê tego obowi¹zku i nauczyæ naszych s¹siadów. Chcemy mieæ czysto,
zacznijmy zwracaæ uwagê, co dzieje siê
wokó³ nas.
Joanna Piwowarska
Inspektor w Referacie Ochrony
Œrodowiska i Rolnictwa

Pomimo zimowej pory lekarze weterynarii odnotowuj¹
liczne przypadki zachorowañ na groŸn¹ dla psów i kotów
chorobê przenoszon¹ przez kleszcze – babeszjozê
Jakie s¹ objawy babeszjozy? Pocz¹tkowo pies jest nieznacznie os³abiony, co wynika z rozwijaj¹cej siê anemii (czerwone krwinki s¹ stale atakowane i niszczone – z ka¿dym
dniem jest ich coraz mniej) i gor¹czki. Pies mo¿e tak¿e mieæ
mniejszy apetyt. Potem choroba rozwija siê bardzo szybko –
nagle pies ca³kiem s³abnie, ma bardzo wysok¹ gor¹czkê, wymiotuje. Dochodzi do uszkodzenia w¹troby i nerek – pojawia siê ¿ó³taczka, a mocz ma czerwony kolor. Niezbêdna
jest natychmiastowa pomoc lekarza weterynarii.
Leczenie babeszjozy jest d³ugotrwa³e i czasoch³onne.
Pies musi otrzymywaæ specjalne leki niszcz¹ce pierwotniaki a tak¿e kroplówki i leki os³aniaj¹ce w¹trobê oraz nerki.
Niekiedy niezbêdna jest transfuzja krwi.
Czêsto, mimo starañ w³aœciciela i lekarza i stosowania
odpowiednich leków, wiele zwierz¹t nie prze¿ywa.
Choroby nie mo¿na tak¿e wyleczyæ ca³kowicie – po wyzdrowieniu, po jakimœ czasie zwykle zdarzaj¹ siê nawroty,
jednak zazwyczaj przebiegaj¹ one ³agodniej. Dlatego tak
wa¿ne jest stosowanie odpowiedniej profilaktyki – czyli zabezpieczanie zwierzêcia przed kleszczami.

○

Z nastaniem styczniowych mrozów mieszkañcy Mysiad³a
z niepokojem zaczêli spogl¹daæ na ³abêdzie p³ywaj¹ce po du¿ym stawie znajduj¹cym siê w tej miejscowoœci w pobli¿u ulicy Pu³awskiej.
Obawy o los ³abêdzi zimuj¹cych na tym zbiorniku wodnym
wzmog³y siê, kiedy ptaki w mroŸne dni siedzia³y bez ruchu
i sprawia³y wra¿enie, jakby przymarz³y do tafli lodu.
Na ratunek bezsilnym wobec du¿ych mrozów dzikim ptakom pospieszyli miejscowi stra¿acy z jednostki Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Nowej Woli. Z powodu zamarzniêcia zbiornika wodnego i braku mo¿liwoœci wydostania siê z niego, ³abêdzie znalaz³y siê w sytuacji zagro¿enia. Sprawnie przeprowadzona akcja ratownicza zakoñczy³a siê sukcesem.
Od³owione przez stra¿aków ptaki zosta³y przewiezione do
pomieszczenia, w którym bezpiecznie dotrwaj¹ do momentu, kiedy warunki atmosferyczne pozwol¹ ptakom normalnie
funkcjonowaæ w naturalnych warunkach ich bytowania. Pomieszczenie to, jak te¿ sprawowanie opieki nad ³abêdziami
zaoferowali Pañstwo Zofia i Konstanty Kocyk ze Zgorza³y.
Wraz z nastaniem cieplejszej aury ³abêdzie zostan¹ przewiezione ponownie na staw w Mysiadle, aby mog³y cieszyæ
swoim widokiem spaceruj¹cych wokó³ stawu mieszkañców.
Jednoczeœnie przypominamy, i¿ dokarmianie ptaków pieczywem jest niewskazane, gdy¿ ich uk³ad pokarmowy nie toleruje kwasu chlebowego. £abêdzie najlepiej dokarmiaæ ziarnem lub drobno pokrojonymi gotowanymi warzywami.

○

Na ratunek ³abêdziom!

○

ska Urz¹d Gminy rozpoczyna akcjê zbierania psiej „produkcji” poprzez ustawienie 20 pojemników przeznaczonych do
zbiórki odchodów zwierzêcych w dwóch
miejscowoœciach gminy – Mysiadle i Nowej Iwicznej, tam gdzie wystêpuje najwiêksze skupisko mieszkañców.
Charakterystyczne pojemniki koloru
czerwonego rozmieszczone bêd¹ w marcu w miejscach wyznaczonych przez Rady
So³eckie Mysiad³a i Nowej Iwicznej.
Ponadto Urz¹d udostêpni w³aœcicielom psów 2000 sztuk bezp³atnych zestawów higienicznych dla zwierz¹t, umo¿liwiaj¹cych zbieranie psich odchodów.
Ka¿dy zestaw sk³ada siê z torebki i ³opatki i mo¿na bêdzie otrzymaæ go w tutejszym urzêdzie, u so³tysa wsi, w sklepach i miejscowych szko³ach.
Zachêcamy wszystkich mieszkañców
Mysiad³a i Nowej Iwicznej do zaanga¿owania siê w akcjê promuj¹c¹ dba³oœæ

○

Psy nale¿¹ do najbardziej popularnych
w naszych domach pupili. Maj¹ opiniê
najlepszego przyjaciela cz³owieka i dlatego te¿, jak wynika z przybli¿onych szacunków Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami w Polsce ¿yje oko³o 8 mln psów.
Trzymanie psa w domu do du¿a odpowiedzialnoœæ. Przy wszystkich codziennych zajêciach i obowi¹zkach, nale¿y wzi¹æ pod uwagê potrzeby i sam
fakt posiadania zwierzêcia.
Spacery z psem to jeden z podstawowych obowi¹zków ka¿dego w³aœciciela
czworonoga, a zw³aszcza tego, który zamieszkuje wraz ze swoim pupilem w wielorodzinnym bloku. Spraw¹ oczywist¹ jest
fakt, i¿ ka¿dy pies „odbywaj¹cy” swój spacer musi za³atwiæ potrzeby fizjologiczne
w trakcie pobytu na œwie¿ym powietrzu.
Psie odchody mog¹ byæ zagro¿eniem
dla zdrowia ludzi, gdy¿ czworonogi bywaj¹ nosicielami groŸnych chorób. Ponadto psie odchody le¿¹ce na ulicach, chodnikach, boiskach, trawnikach, na terenie
placów zabaw czy parków prowadz¹ do
zdenerwowania przechodniów.
W trosce o estetykê ulic, przestrzeganie zasad higieny i czystoœæ œrodowi-

○

○

Aneta Zieliñska
Inspektor ds. promocji

○

Joanna Piwowarska
Inspektor w Referacie Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa
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Nie p³acisz alimentów, to stracisz prawo jazdy
Osoba, któr¹ s¹d zobowi¹za³ do
okreœlonych œwiadczeñ alimentacyjnych nie mo¿e unikaæ mo¿liwoœci
znalezienia sta³ego Ÿród³a utrzymania. Inaczej mówi¹c, – jeœli taka osoba celowo unika legalnego zatrudnienia, lub zataja sk³adniki maj¹tku czy
w inny sposób „miga siê” od p³acenia alimentów – ponosi za to odpowiedzialnoœæ karn¹ (art. 209 § 1 kodeksu karnego).
Dodatkowym czynnikiem zachêcaj¹cym do p³acenia alimentów jest
mo¿liwoœæ utraty prawa jazdy.
Prawo jazdy mo¿na utraciæ w sytuacji, gdy œwiadczenie alimentacyjne nie jest spe³nione- a osoba uprawniona do alimentów uzyska pieni¹dze z funduszu alimentacyjnego.
W tym momencie organ samorz¹du
gminnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta) – wystêpuje przeciwko
d³u¿nikowi alimentacyjnemu jako
wierzyciel – d¹¿¹c do œcigania kwoty wyp³aconej z funduszu.
Postêpowanie dotycz¹ce zatrzymania prawa jazdy d³u¿nika alimentacyjnego rozpoczyna siê od stwierdzenia bezskutecznej egzekucji
œwiadczenia alimentacyjnego dokonanej przez komornika prowadz¹cego postêpowanie egzekucyjne –
dotyczy to sytuacji, gdy w ci¹gu
ostatnich dwóch miesiêcy nie wyegzekwowano pe³nej sumy dochodzonego roszczenia lub nie jest mo¿liwe wszczêcie egzekucji z powodu
przebywania d³u¿nika poza granicami kraju. Wówczas osoba uprawniona sk³ada do swojego organu w³aœciwego wniosek o podjêcie stosownych dzia³añ. Je¿eli wniosek jest
kompletny organ w³aœciwy wierzyciela przesy³a z³o¿ony wniosek do
organu w³aœciwego d³u¿nika. Organem w³aœciwym wierzyciela lub
d³u¿nika jest wójt, burmistrz lub
prezydent miasta w³aœciwy ze
wzglêdu na miejsce zamieszkania
d³u¿nika lub wierzyciela.

Nastêpnie, po otrzymaniu wniosku organ w³aœciwy d³u¿nika przeprowadza u niego wywiad alimentacyjny oraz odbiera oœwiadczenie maj¹tkowe, które d³u¿nik sk³ada pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej.
Gdy wymieniony organ stwierdzi,
¿e d³u¿nik alimentacyjny nie mo¿e
siê wywi¹zaæ ze swych zobowi¹zañ
z powodu braku zatrudnienia zobowi¹zuje go do zarejestrowania siê we
w³aœciwym urzêdzie pracy jako bezrobotny oraz zwraca siê do w³aœciwego starosty o podjêcie dzia³añ
umo¿liwiaj¹cych aktywizacjê zawodow¹ d³u¿nika a w razie braku takiej
mo¿liwoœci mo¿e wyst¹piæ do starosty o skierowanie d³u¿nika do prac
organizowanych na zasadzie robót
publicznych.
Dopiero w przypadku uniemo¿liwienia przez d³u¿nika przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego,
odmowy:
– z³o¿enia oœwiadczenia maj¹tkowego,
– zarejestrowania siê w powiatowym urzêdzie pracy jako bezrobotny albo poszukuj¹cy pracy,
– podjêcia prac lub uchylania siê od
nich,
– udzia³u w szkoleniu, sta¿u lub
przygotowaniu zawodowym doros³ych,
organ w³aœciwy d³u¿nika sk³ada
wniosek o œciganie za przestêpstwo
okreœlone w art. 209 § 1 k. k. oraz
kieruje do w³aœciwego miejscowo
starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy d³u¿nika alimentacyjnego.
Na podstawie tego wniosku starosta wydaje decyzjê o zatrzymaniu
prawa jazdy.
W takim wypadku prawo jazdy
podlega zatrzymaniu – na wezwanie
starosty lub np. w trakcie kontroli
drogowej.
Nale¿y wspomnieæ, ¿e po otrzymaniu przedmiotowego wniosku starosta nie ma ¿adnej mo¿liwoœci tzw.

„uznania administracyjnego” w tym
przedmiocie, co oznacza, ¿e z chwil¹ otrzymania wniosku musi wydaæ
decyzjê o zatrzymaniu prawa jazdy.
Mo¿e byæ tak, ¿e d³u¿nik alimentacyjny wniesie pismo, w którym, bêdzie prosi³ o „wstrzymanie decyzji
lub zawieszenie postêpowania w tej
sprawie”. Podanie takie nie mo¿e byæ
rozpatrzone przez starostê albowiem nie ma on w tej materii ¿adnych mo¿liwoœci umo¿liwiaj¹cych
mu wziêcie pod uwagê przyczyn spo³ecznych po stronie d³u¿nika.
Decyzje takie mog¹ byæ przez d³u¿nika zaskar¿ane do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego w Warszawie i podlegaj¹ rozpoznaniu przez
wymieniony organ.

Kiedy mo¿na odzyskaæ
prawo jazdy
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
nastêpuje na wniosek wójta, (lub burmistrza i prezydenta miasta), gdy
d³u¿nik (w zale¿noœci od przyczyny
zatrzymania prawa jazdy):
– umo¿liwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego,
– z³o¿y oœwiadczenie maj¹tkowe,
– zarejestruje siê jako bezrobotny
albo poszukuj¹cy pracy,
– podejmie pracê albo inn¹ formê
aktywizacji zawodowej zaproponowan¹ przez powiatowy urz¹d
pracy.
Je¿eli zwrot zatrzymanego prawa
jazdy nie nast¹pi w ci¹gu roku od
daty zatrzymania, to traci siê uprawnienia kierowcy a gdyby chcia³o siê
je odzyskaæ po ustaniu przyczyn zatrzymania, musi siê ponownie zdawaæ egzamin.
Aleksandra Wysocka
G³ówny Specjalista
Wydzia³ Komunikacji
Starostwa Powiatowego
Filia w Lesznowoli
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Wsparcie UE dla przedsiêbiorstw
na produkcjê energii ze róde³ odnawialnych
W ramach wsparcia finansowego Unii
Europejskiej na lata 2007-2013 przedsiêbiorcy maj¹ mo¿liwoœæ ubiegania siê
o dofinansowanie w ramach dzia³añ
przeznaczonych wy³¹cznie dla inwestycji w odnawialne Ÿród³a energii (OZE).
Jest to znacz¹ca zmiana w porównaniu
z poprzedni¹ perspektyw¹ finansow¹ UE
(lata 2004-2006), kiedy inwestycje w OZE
oceniano wed³ug tych samych kryteriów
co pozosta³e projekty rozwojowe firm
maj¹ce na celu wdra¿anie nowych technologii lub tworzenie miejsc pracy.
Obecnie przedsiêbiorcy mog¹ ubiegaæ
siê o dofinansowanie przede wszystkim
ze œrodków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko (PO lis), który
jest najwiêkszym Ÿród³em finansowania
„zielonych” inwestycji (ok. 5,7 mld EUR
na lata 2007-2013 przeznaczone wy³¹cznie na inwestycje w ochronê œrodowiska).
W ramach dzia³ania 9.4 Wytwarzanie ener-

KAPITA£ LUDZKI

gii ze Ÿróde³ odnawialnych przedsiêbiorcy
maj¹ mo¿liwoœæ pozyskaæ dotacjê na
budowê farm wiatrowych, elektrowni
wodnych o mocy do 10 MW, elektrowni
na biomasê lub biogaz, budowê ciep³owni geotermalnych oraz instalacjê kolektorów s³onecznych. Maksymalna wartoœæ
wsparcia jednego projektu wynosi 40
min PLN, natomiast minimalna wartoœæ
projektu to 20 min PLN wy³¹czaj¹c inwestycje w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu
oraz dotycz¹ce budowy lub rozbudowy
ma³ych elektrowni wodnych dla których
minimaln¹ wartoœæ projektu ustalono na
10 min PLN. Wnioski o dofinansowanie
przedsiêbiorcy mog¹ bêd¹ mogli sk³adaæ
od 16 marca do 14 kwietnia br. w siedzibie Instytut Paliw i Energii Odnawialnej
(ul. Jagielloñska 55, Warszawa), a szczegó³owe informacje nt. konkursu i formularze wymaganych dokumentów ju¿ s¹

dostêpne na strome internetowej Instytutu – www.ipieo.pl – lub bezpoœrednio
w jego siedzibie.
Dla przedsiêbiorców planuj¹cych
mniejsze inwestycje w OZE interesuj¹cy
mo¿e okazaæ siê Regionalny Program
Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) i dzia³anie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka, w którym nie wystêpuj¹ wymagania dotycz¹ce minimalnej
wielkoœci projektu. Nabór wniosków
o dofinansowanie przewidziany jest w III
kwartale 2009 r., a wiêcej informacji
mo¿na uzyskaæ w Mazowieckiej Jednostce Wdra¿ania Programów Unijnych
(MJWPU) – w siedzibie przy ul. Jagielloñskiej 74 w Warszawie lub na strome internetowej www.mazowia.eu.
Katarzyna Trêbicka
G³ówny Specjalista
ds. Informacji Europejskiej

Projekt wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹ w Ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŒCI

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Lesznowoli w grudniu zakoñczy³ realizacjê projektu systemowego „Kapita³ na
przysz³oœæ” wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Priorytet VII, Dzia³anie 7.1, Poddzia³anie 7.1.1.
W ramach projektu prowadzone by³y nastêpuj¹ce dzia³ania dla osób bezrobotnych, korzystaj¹cych z pomocy w OPS:

1. Kurs z zakresu podstaw obs³ugi komputera i Internetu.
2. Trening umiejêtnoœci spo³ecznych.
3. Doradztwo zawodowe.
4. Kurs w zakresie opieki nad osobami
starszymi.
G³ównym za³o¿eniem projektu by³o
zwiêkszenie i pobudzenie aktywnoœci zawodowej osób bezrobotnych d³ugotrwale korzystaj¹cych z systemu pomocy spo³ecznej oraz przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu.
Poprzez udzia³ w warsztatach i konsultacjach indywidualnych beneficjentki
zwiêkszy³y swoj¹ zdolnoœæ
komunikacji, poszerzy³y
umiejêtnoœci spo³eczne,
podnios³y samoocenê,
a tak¿e zdoby³y nowe umiejêtnoœci praktyczne – np.
obs³ugi komputera, Internetu. Poprzez udzia³ w szko-

leniu z zakresu opieki nad osobami starszymi zdoby³y lub poszerzy³y swoj¹ wiedzê na temat chorób wieku starszego,
pielêgnacji osób starszych, a tak¿e przesz³y szkolenie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy.
Poza tym mo¿liwoœæ uczestnictwa
w tego rodzaju projekcie doskonale
przyczyni³a siê do integracji osób nieaktywnych zawodowo i spowodowa³a, ¿e
uczestniczki ju¿ dzisiaj maja ró¿ne pomys³y na to jak mo¿na zintegrowaæ œrodowisko, a tak¿e ogromn¹ motywacjê by
pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê i zdobywaæ
nowe umiejêtnoœci, które w przysz³oœci
pomog¹ im odnaleŸæ siê na tak wymagaj¹cym, jak obecnie, rynku pracy.
Uroczyste zakoñczenie i rozdanie zaœwiadczeñ oraz certyfikatów potwierdzaj¹cych udzia³ w projekcie odbêdzie siê
4 lutego 2009 r w £azach.
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Janina Klocek
Koordynator projektu
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Roczne programy uchwalone
Rada Gminy w Lesznowoli w dniu
21 listopada 2008 r. uchwali³a Gminny
Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia³ania Narkomanii na rok 2009.
G³ównym celem programu jest szeroko pojêta profilaktyka dotycz¹ca uzale¿nieñ od alkoholu i substancji psychooktywnych, dla dzieci i m³odzie¿y z terenu
Gminy Lesznowola, oraz pomoc osobom
dotkniêtym chorob¹ alkoholow¹ i uzale¿nionym od narkotyków i ich rodzinom.
Szczegó³owy program dotycz¹cy profilaktyki dla dzieci i m³odzie¿y miêdzy
innymi uwzglêdnia takie dzia³ania jak:
organizowanie i finansowanie programów i spektakli teatralnych z zakresu
przeciwdzia³ania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w szko³ach i œwietlicach. Prowadzenie szkoleñ i programów profilaktycznych dla œrodowiska
pedagogicznego i rodziców. Zagospodarowanie dzieciom i m³odzie¿y czasu
wolnego poprzez udzia³ w zajêciach rozwijaj¹cych zainteresowania w³asne
w œwietlicach i szko³ach, dofinansowanie
dzia³alnoœci œwietlic œrodowiskowych na
terenie gminy, dofinansowanie wypoczynku letniego, na którym prowadzone bêd¹ programy profilaktyczne, ucz¹ce praktycznych umiejêtnoœci spo³ecznych i przygotowuj¹ce dzieci do lepsze-

go funkcjonowania w spo³eczeñstwie
i radzeniu sobie z problemami – to kolejne punkty Programu.
W dzia³aniach szczegó³owych programu dotycz¹cych pomocy dla osób
dotkniêtych problemem alkoholowym
i narkotykowym jak i ich rodzin realizowana bêdzie pomoc edukacyjna, terapeutyczna i rehabilitacyjna, poprzez
prowadzenie dzia³alnoœci punktów konsultacyjnych dla osób i rodzin dotkniêtych problemami uzale¿nieñ. Bêdzie
równie¿ mo¿liwoœæ skorzystania z porad i psychoterapii prowadzonej przez
psychologa. W przypadku osób, które
stosuj ¹ przemoc wobec domowników
i nie wyra¿aj¹ zgody na dobrowolne leczenie bêd¹ kierowane wnioski do s¹du
w celu leczenia poprzez postanowienie
s¹du. Poza tym równie¿ bêd¹ podejmowane dzia³ania wspieraj¹ce wobec przemocy domowej (op³acane koszty noc-

legów, pomoc terapeutyczna dla ofiar
przemocy domowej).
Program obejmuje równie¿ dzia³ania
z zakresu edukacji i profilaktyki na
rzecz œrodowiska lokalnego. Miêdzy
innymi propaguje zdrowy styl ¿ycia
i upowszechnia wiedzê na temat uzale¿nieñ w Biuletynie Informacyjnym
Gminy Lesznowola, gazetach lokalnych,
w konkursach organizowanych na imprezach dla mieszkañców Gminy Lesznowola.
Wszystkie dzia³ania dotycz¹ce profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i narkotykowych prowadzone bêd¹ we wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi, Koœcio³em i zwi¹zkami
wyznaniowymi. Policj¹, Pañstwow¹
Agencj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, oraz krajowym Biurem do
Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii.
El¿bieta Zaleska
Cz³onek Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
w Lesznowoli

Konsultacje dla osób uzale¿nionych oraz cz³onków ich rodzin:
Wólka Kosowska, œwietlica – wtorki w godz. 1615-1815,
Magdalenka, sala przy koœciele – œrody w godz. 1615-1715,
Nowa Iwiczna, przychodnia EDMED – poniedzia³ki w godz. 1600-2100
(w godz. 1800-1900 – grupa wsparcia dla osób wspó³uzale¿nionych).

Psycholog:

Mroków, przychodnia SALUS – czwartki w godz. 1500-1700,
Nowa Iwiczna, przychodnia EDMED – œrody w godz. 1700-1900,
£azy, œwietlica œrodowiskowa – czwartki w godz. 1100-1400.

Roczny program wspó³pracy Gminy Lesznowola
twa narodowego oraz edukacji, oœwiaty
z organizacjami pozarz¹dowymi
i wychowania. Wspó³pracuje z podmio instrumentem Dzia³añ Spo³ecznych tami czuwaj¹c nad porz¹dkiem i bezpieSamorz¹d Gminy Lesznowola od wielu lat aktywnie wspiera rozwój organizacji pozarz¹dowych, s³usznie dostrzegaj¹c ich wartoœæ w realizacji celów,
zw³aszcza w polityce spo³ecznej.
Wspó³praca gminy z organizacjami
pozarz¹dowymi odbywa siê na zasadach
wypracowanych zgodnie z zapisem ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i wolontariacie. Praktycznym instrumentem tych dzia³añ w Gminie Lesznowola
jest Roczny Program Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi. Podjêcie
przedmiotowej uchwa³y zatwierdzaj¹cej
Program ma na celu budowanie partnerstwa pomiêdzy samorz¹dem a organiza-

cjami pozarz¹dowymi, jak równie¿ utworzenie dogodnych warunków do aktywizacji spo³ecznoœci lokalnej. Stanowi on
równie¿ ogó³ zasad, okreœlaj¹cych dzia³ania gminy, dotycz¹ce wspierania
i udzielania pomocy finansowej organizacjom pozarz¹dowym.
W myœl Programu, gmina realizuje
zadania w³asne wspó³pracuj¹c z podmiotami w zakresie pomocy spo³ecznej,
ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej i sportu, prowadzi dzia³ania na
rzecz osób niepe³nosprawnych, wspiera
œrodowiska emerytów, rencistów, kombatantów. Szczególnie wspomaga rozwój kultury, sztuki i ochrony dziedzic-

czeñstwem publicznym a tak¿e przeciwdzia³a patologiom spo³ecznym zgodnie
z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdzia³ania Narkomanii.
Wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi, jak¹ nakreœla nam Roczny Program Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi pobudza aktywnoœæ spo³eczn¹ ró¿nych œrodowisk, ukazuje konkretne informacje oraz mo¿liwoœci dzia³ania
w pozyskiwania œrodków z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, czy ogólnopolskich konkursów grantowych. Tworzy
ekonomiê spo³eczn¹, dzia³aj¹c¹ na rzecz
poprawy jakoœci ¿ycia mieszkañców ca³ej gminnej wspólnoty. Idea ta realizo-
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wana jest na wiele sposobów. Posiada
wiele form pozafinansowych. Trzeba tu
wspomnieæ o pomocy merytorycznej,
konsultowaniu wspólnych projektów,
aktów prawnych, wzajemne informowanie o dzia³aniach, tworzenie wspólnych
zespo³ów doradczych i inicjatywnych
oraz promocja i integracja podczas imprez lokalnych, warsztatów, kampanii
i gminnych spotkañ; czy te¿ udostêpnianiu pomieszczeñ na czas konferencji
i debat dotycz¹cych polityki i ekonomii
spo³ecznej w naszej gminie.
Najbardziej zaawansowan¹ i widoczn¹ form¹ wspó³pracy samorz¹dów lokalnych i organizacji pozarz¹dowych,
tak¿e w Gminie Lesznowola, jest zlecanie zadañ publicznych zgodnie z zapisami ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie. Wyró¿nia ono
dwa rodzaje rozwi¹zañ w tym zakresie:
• powierzanie zadañ (samorz¹d w ca³oœci finansuje realizacjê zadania) oraz

• wspieranie zadañ (samorz¹d dofinansowuje przedsiêwziêcie).
Prawo okreœla tryb przekazywania
œrodków finansowych organizacjom pozarz¹dowym – powinno siê ono odbywaæ w drodze otwartego konkursu
ofert, w myœl wspomnianej wczeœniej
ustawy.
Forma konkursu jasno okreœla:
• rodzaj zadania,
• zasady przyznawania dotacji,
• termin, tryb i kryteria stosowane przy
dokonywaniu wyboru oferty,
Roczny Program Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi zwiêksza
wp³yw obywateli na kreowanie polityki
spo³ecznej w gminie poprzez udzia³ zainteresowanych podmiotów w tworzeniu i realizacji konkretnych zadañ.
Ma³gorzata Wiœniakowska
Inspektor ds. Wspó³pracy
z Organizacjami Pozarz¹dowymi

Jak przekazaæ 1% podatku
na rzecz
Organizacji Po¿ytku Publicznego
 krok po kroku

USG, EKG, RTG, transfuzja krwi,
biochemia, morfologia… to tylko niewielka czêœæ z szerokiego wachlarza
us³ug jakie ma w swojej ofercie klinika weterynaryjna Redline.
W pierwszych dniach 2009 roku
nast¹pi³o uroczyste otwarcie kliniki.
Wójt Gminy – Maria Jolanta BatyckaW¹sik gratuluj¹c inicjatywy, wyrazi³a g³êbokie przekonanie o potrzebie
powo³ania kliniki w tym regionie
oraz wiarê w powodzenie przedsiêwziêcia. S³owa uznania nale¿¹ siê
Pani Magdalenie Zawiliñskiej-Pankiewicz i jej zespo³owi za chêæ niesienia pomocy zwierzêtom, tak¿e tym
bezdomnym.

W³aœciciel kliniki Pan Ireneusz Pankiewicz
witaj¹c goœci opowiada o zamierzeniach

Informacja dla podatników Gminy Lesznowola
Kto mo¿e przekazaæ 1% podatku dla
organizacji po¿ytku publicznego?
• podatnik podatku dochodowego od
osób fizycznych,
• podatnik opodatkowany rycza³tem
od przychodów ewidencjonowanych,
• podatnik objêty liniow¹, 19-procentow¹ stawk¹ podatku,
• podatnik uzyskuj¹cy dochód z odp³atnego zbycia papierów wartoœciowych
oraz pochodnych instrumentów finansowych
KROK 1 – nale¿y wybraæ organizacjê
po¿ytku publicznego, na rzecz której
chcemy przekazaæ 1% podatku z listy organizacji pozarz¹dowych uprawnionych
do otrzymywania 1% podatku, a wiec:
• posiadaj¹cych status organizacji po¿ytku publicznego na dzieñ 30 listopada 2008 r.,
• nie prowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej, polegaj¹cej na wytwarzaniu
wyrobów przemys³u elektronicznego,
paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego,

Klinika
Weterynaryjna
w £azach

a tak¿e pozosta³ych wyrobów alkoholowych o zawartoœci alkoholu powy¿ej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udzia³em tych metali, lub handlu tymi wyrobami,
Lista organizacji po¿ytku publicznego
zosta³a opublikowana w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej MONITOR POLSKI z dnia 31 grudnia 2008 r.
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie wykazu organizacji maj¹cych
status organizacji po¿ytku publicznego na
dzieñ 30 listopada 2008 r. (Nr 96, poz.
827). Do pobrania pod adresem: http://dokumenty.rcl.gov.pl/M2008096082701.pdf
KROK 2 – nale¿y wype³niæ odpowiedni¹ rubrykê w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub
PIT-38. W odpowiedniej rubryce zeznania
podatkowego wpisujemy nazwê organizacji po¿ytku publicznego, jej numer KRS
i kwotê, któr¹ chcemy przekazaæ na rzecz
tej¿e organizacji. Kwota nie mo¿e przekraczaæ 1% podatku nale¿nego, wynikaj¹ce-

go z zeznania podatkowego, po zaokr¹gleniu do pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³.
Podatnik mo¿e tak¿e zamieœciæ dodatkowe informacje, dotycz¹ce jego preferencji co do rozdysponowania œrodków
z 1% przez organizacjê po¿ytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne
informacje, w tym u³atwiaj¹ce kontakt z podatnikiem.
Urz¹d Skarbowy przeka¿e nastêpnie
³¹czn¹ kwotê, któr¹ podatnicy przekazali
danej organizacji, na jej konto.
Dodatkowe informacje:
• 1% mo¿na przekazaæ tylko w zeznaniach
podatkowych z³o¿onych w terminie.
• W przypadku niezgodnoœci numeru
KRS i nazwy organizacji w zeznaniu
podatkowym, podatnik zostanie wezwany do z³o¿enia wyjaœnieñ
• Podatnik nie mo¿e podzieliæ swojego 1% na kilka organizacji.
Ma³gorzata Wiœniakowska
Inspektor ds. Wspó³pracy z Organizacjami
Pozarz¹dowymi
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Nowa przychodnia w Gminie Lesznowola
W dniu 3 listopada br. rozpoczê³a
dzia³alnoœæ kolejna ju¿ w Gminie Lesznowola placówka ochrony zdrowia – Niepubliczny Oœrodek Zdrowia dla Dzieci
i Rodziców – „Tolek”.
Przychodnia Tolek powsta³a z inicjatywy lekarzy pediatrów, którzy posiadaj¹ wieloletnie doœwiadczenie w praktyce lekarskiej.
Przychodnia Tolek oferuje kompleksow¹ opiekê medyczn¹ w poszczególnych specjalizacjach: alergologii, pulmonologii, dermatologii, neurologii, laryngologii, chirurgii, ortopedii, okulistyki, endokrynologii, ginekologii dzieciêcej, psychologii, integracji sensorycznej,
logopedii. Zakres us³ug przychodni, to:
pe³na oferta us³ug specjalistów, badania diagnostyczne, badania specjalistyczne, rehabilitacja, terapia psychologiczna.
W uroczystym otwarciu wziêli udzia³
wszyscy zwi¹zani z Przychodni¹ lekarze,
przedstawiciele firm farmaceutycznych,
a tak¿e przedstawiciele lokalnego samorz¹du – Gminy Lesznowola oraz Powiatu Piaseczyñskiego.

Cieszymy siê, ¿e na terenie naszej Gminy powstaj¹ kolejne inicjatywy maj¹ce na celu podnoszenie
jakoœci oraz komfortu ¿ycia jej
mieszkañców. Przychodnia zdrowia, która rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ jest doskona³ym tego przyk³adem.
Przychodnia Tolek mieœci siê w
Nowej Woli, przy ul. Postêpu 7 (budynek Marcpolu).
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO

Zaproszeni Goœcie podczas uroczystego otwarcia

Podziêkowania

Gabinet dzieci zdrowych

W imieniu Dyrektorów Szkó³ i Przedszkoli oraz Pedagogów i Psychologów z Gminy
Lesznowola sk³adamy serdeczne podziêkowania Przychodni dla dzieci – „TOLEK” z Nowej Woli, a w szczególnoœci dla Pani Beaty Andrukiewicz – Karaœ za wyg³oszenie
wyk³adu p.t. – „Integracja sensoryczna – moda, czy koniecznoœæ”.
Wyra¿amy przekonanie, ¿e zdobyta podczas wyk³adu wiedza pozwoli naszym placówkom oœwiatowym na œwiadczenie jeszcze lepszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla naszych najm³odszych mieszkañców. Dziêkujemy.
Jacek Bulak – Dyrektor ZOPO

Gotowy, by siê rozwijaæ
 innowacyjny projekt w Gminie Lesznowola
Trudno ju¿ dzisiaj jednoznacznie
stwierdziæ, czy rz¹dowy projekt wczeœniejszego rozpoczêcia nauki szkolnej
przez dzieci 6-letnie stanie siê obowi¹zuj¹cym prawem ju¿ w tym roku. Kryzys ekonomiczny i konieczne ciêcia bud¿etowe trochê pokrzy¿owa³y te plany
i ca³e œrodowisko oœwiatowe, a przede
wszystkim rodzice 6-latków czekaj¹ na
ostateczne rozstrzygniêcia. Nikt chyba
w chwili obecnej nie jest w stanie stwierdziæ które z dzieci 6-letnich i w jakim
terminie trafi¹ do szko³y.
Szczegó³owe zapisy w planowanych
regulacja prawnych przewiduj¹, ¿e placówki wychowania przedszkolnego
bêd¹ mia³y obowi¹zek przeprowadzania tzw. diagnozy przedszkolnej, czyli
dok³adnego sprawdzenia, czy dziecko
jest gotowe do podjêcia nauki szkolnej.
Celem diagnozy ma byæ zgromadzenie
informacji, które maj¹ pomóc rodzicom,
aby poznali stan gotowoœci swojego
dziecka do podjêcia nauki w szkole
i mogli je odpowiednio do potrzeb

w osi¹ganiu tej gotowoœci wspomagaæ.
To tak¿e pomoc dla nauczycieli przedszkoli przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju
dziecka.
Gmina Lesznowola, która znana jest
z priorytetowego i innowacyjnego traktowania samorz¹dowej oœwiaty postanowi³a nie czekaæ na ostateczne zakoñczenie prac legislacyjnych zwi¹zanych z procesem wczeœniejszego posy³ania 6-latków do szkó³. Przyst¹piliœmy do realizacji programu – „Gotowy, by siê rozwijaæ”
– projektu stymuluj¹cego rozwój dzieci

6-letnich pod k¹tem przygotowania do
szko³y, Program ten zosta³ zrealizowany
w grudniu 2008 r.

Przebieg projektu
Projektem zosta³o objêtych 189 dzieci
6-letnich uczêszczaj¹cych do szkó³
i przedszkoli w Gminie Lesznowola, dla
których organem prowadz¹cym jest Samorz¹d. Celem projektu by³o przeprowadzenie cyklu dodatkowych zajêæ dla
dzieci 6-letnich, stymuluj¹cych ich rozwój i kreatywnoœæ oraz dostarczenie wiedzy nauczycielom oraz rodzicom dzieci
na temat mo¿liwych dzia³añ, pozwalaj¹cych wyrównaæ ich szanse edukacyjne
i spo³eczne, rozwijaæ zainteresowania
i zdolnoœci, zapobiegaæ niepowodzeniom
szkolnym oraz motywowaæ do rozwoju.
Realizacja projektu przebiega³a wg
nastêpuj¹cego schematu:
– przeprowadzenie spotkania z dyrektorami szkó³ i przedszkoli na temat
planowanego cyklu zajêæ, ich zasadnoœci i formy realizacji,
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– przeprowadzenie spotkañ z rodzicami, podczas których zostali poinformowani o celu i charakterze dzia³añ,
rodzice wyrazili pisemn¹ zgodê na
realizacjê zajêæ,
– realizacja w ka¿dej placówce cyklu
piêciu dwugodzinnych zajêæ,
– przygotowanie dla ka¿dego uczestnicz¹cego w zajêciach dziecka szczegó³owego opisu, obejmuj¹cego obszary rozwoju: poznawczy, fizyczny,
emocjonalny i spo³eczny. Wskazano
na mocne i s³abe strony dziecka oraz
na formy pomocy rodzicielskiej.
Zadaniem zajêæ by³o wspomaganie
dziecka we wszystkich obszarach jego
rozwoju. Dzieci poddane zosta³y ukierunkowanej obserwacji w czasie zró¿nicowanych dzia³añ w znanym i przyjaznym œrodowisku. Zajêcia prowadzone
by³y przez doœwiadczonych pedagogów
praktyków, z wykorzystaniem ró¿nych
metod i technik aktywizuj¹cych, gier
dydaktycznych i zabaw. Umo¿liwi³o to
szeroko pojêt¹ obserwacjê dzieci w ró¿nych sytuacjach i przy okazji ró¿nych
czynnoœci. Kolejne dni zajêæ zosta³y zaplanowane tak, by ka¿de dziecko mog³o
pokazaæ swoje mocne strony:
1) integracja i poznanie grupy, ustalenie
zasad,
2) zajêcia plastyczne odtwórcze i twórcze,
3) zabawy z matematyk¹,
4) zabawy s³owem,
5) zajêcia sportowe.

W tak zaplanowanym cyklu zajêæ
i przy udziale specjalnie przygotowanego nauczyciela – obserwatora mo¿liwe
by³o obiektywne zaobserwowanie rozwoju szeœciolatka w obszarze spo³eczno-emocjonalnym, motorycznym, jak
równie¿ poznawczym.
Zaobserwowane postawy i umiejêtnoœci by³y na bie¿¹co zapisywane przez
obserwatora w przygotowanych na ka¿dy dzieñ indywidualnych kartach obserwacji, sporz¹dzonych na podstawie materia³ów opracowanych przez Centrum
Metodyczne Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej. Wszystkie dokonane obserwacje by³y za ka¿dym razem po zajêciach konsultowane z nauczycielem
prowadz¹cym grupê w placówce. Na tej
podstawie po zakoñczonym cyklu ka¿dy rodzic dziecka – uczestnika zajêæ,
obecny na spotkaniu dla rodziców
otrzyma³ opis jego postaw, umiejêtnoœci i wiedzy. Celem opisu by³o zacieœnienie wspó³pracy z rodzicami dzieci,
uœwiadomienie ich roli w ich rozwoju
i zachêcenie do wspó³uczestnictwa poprzez udzielenie wskazówek, jak wspieraæ rozwój dziecka, motywowaæ do
uczenia siê, kszta³towaæ samodzielnoœæ
i przygotowywaæ do wspó³pracy w grupie.
Podsumowanie ca³oœci projektu zosta³o przeprowadzone podczas spotkania w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy
w Lesznowoli, w obecnoœci Dyrektorów
szkó³ i przedszkoli oraz szkolnych psychologów i pedagogów.

Osi¹gniête rezultaty
– Podczas zajêæ dzieci æwiczy³y i doskonali³y metod¹ aktywn¹ kluczowe
kompetencje dla ³agodnego przekroczenia progu szkolnego.
– Dostarczenie pisemnej informacji na
temat aktualnego rozwoju dziecka
obecnym na spotkaniach rodzicom
oraz wskazanie sposobów stymulowania rozwoju dziecka w domu. Opis
dostarczony rodzicom zosta³ opracowany przez specjalistów prowadz¹cych zajêcia oraz by³ konsultowany
z nauczycielem – wychowawc¹ i je¿eli
zaistnia³a koniecznoœæ ze szkolnym
pedagogiem lub psychologiem. Zosta³
napisany przystêpnym dla rodziców
jêzykiem oceny opisowej, dziêki czemu zostali oni wstêpnie przygotowani do tej formy komunikacji w nauczaniu zintegrowanym.
– Zwiêkszone poczucie bezpieczeñstwa szeœciolatków w momencie rozpoczêcia edukacji szkolnej – dzieci
by³y bardzo zadowolone z zajêæ prowadzonych metodami aktywnymi,
czeka³y na nie i doœwiadczy³y, ¿e nauka przez zabawê z nieznan¹ dot¹d
osob¹ jest bezpieczna i przyjemna.
– Zwiêkszona motywacja i samoocena
dzieci – dzieci by³y zmotywowane do
uczestnictwa w zajêciach i aktywizowane indywidualnie, kiedy mog³y pokazaæ swoj¹ mocn¹ stronê.
– Wzbogacenie repertuaru metod pracy nauczyciela prowadz¹cego szeœciolatków – we wszystkich zajêciach
uczestniczyli nauczyciele – wycho-

wawcy, dziêki czemu mog¹ póŸniej
wykorzystaæ wybrane przez siebie
formy i metody pracy z dzieæmi,
– Lepsze przygotowanie nauczyciela do
dokonania wszechstronnej oceny gotowoœci szkolnej wychowanków –
nauczyciel móg³ funkcjonowaæ w roli
obserwatora swoich wychowanków,
zobaczyæ, jak pracuj¹ pod kierunkiem
obcej osoby oraz mia³ mo¿liwoœæ zapoznania siê z opisem ka¿dego dziecka.
– Lepsza wspó³praca wychowawców
klas „0” z rodzicami – rodzice dziêki
dostarczonym opisom bêd¹ wiedzieli, o co pytaæ nauczyciela i na jakie
obszary rozwoju dziecka powinni byæ
szczególnie uwra¿liwieni. Dziêki uzyskanej wiedzy mog¹ lepiej rozumieæ
swoj¹ rolê w procesie rozwoju swojego dziecka.
– Rodzice zostali wyposa¿eni w wiedzê
na temat œwiadomego wspierania rozwoju dziecka – ka¿dy opis dziecka
zawiera³ informacje i wskazówki wy³¹cznie dla rodziców.
Wykorzystane podczas realizacji projektu scenariusze zabaw i gier edukacyjnych stworzone zosta³y w odniesieniu do
tzw. Skali Gotowoœci Szkolnej, opracowanej przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
Projekt „Gotowy, by siê rozwijaæ” zosta³ zrealizowany w oparciu o pozyskan¹ dotacjê z „Rz¹dowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i m³odzie¿y w 2008 r.” oraz œrodki w³asne z bud¿etu Gminy Lesznowola. Ca³oœæ
realizacji projektu zamknê³a siê kwot¹
82 000 z³.
Dziêki realizacji projektu Gmina Lesznowola po raz kolejny okaza³a siê pionierem w profesjonalnym i innowacyjnym myœleniu o samorz¹dowej oœwiacie.
Inicjatywa ta spotka³a siê z bardzo dobrym przyjêciem przez rodziców i placówki oœwiatowe.
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Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO
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Francuzi w Lesznowoli

W dniach 6.02.-13.02.2009 r. Gmina
Lesznowola goœci³a 39 osobow¹ grupê
zawodników i trenerów z Klubów Judo
z Pouzauges i Vix (Francja). Delegacja
przyjecha³a z rewizyt¹ w ramach porozumienia o wspó³pracy Gminy Lesznowola z organizacj¹ Echanges sans Frontieres (wymiana bez granic). Œrodki na sfinansowanie pobytu Francuzów
w Lesznowoli pozyskaliœmy z Unii Europejskiej
od Agencji Wykonawczej
ds. Edukacji, Kultury i
Sektora Audiowizualnego jako wsparcie okreœlonej akcji partnerstwa
miast w ramach Programu Wspólnoty „Europa
dla Obywateli”. W maju
2008 r. grupa judoków z
UKS Iwiczna by³a we Francji w Pouzauges. G³ównym zamierzeniem wyjazdu
by³ udzia³ w turnieju judo, ale wœród
atrakcji znalaz³o siê zwiedzanie wie¿y
Eiffla w Pary¿u, wizyta w Puy De Fou oraz

integracja m³odzie¿y we francuskiej
szkole.
Przedstawiciele z Francji podczas
swojej rewizyty odbyli wspólny trening
z zawodnikami UKS Iwiczna jak równie¿
wziêli udzia³ w V Miêdzynarodowym
Turnieju Judo o Puchar Wójta Gminy

Lesznowola. W programie wizyty znalaz³o siê tak¿e zwiedzanie Warszawskiej
Starówki obejrzenie panoramy miasta
z tarasu Pa³acu Kultury i Nauki, jak równie¿ przeja¿d¿ka na ³y¿wach na Torwa-

rze. Dzieci i m³odzie¿ poznawa³a kulturê i obyczaje polskie w Zespole Szkó³
Publicznych w Nowej Iwicznej podczas
„Dnia Europejskiego”.
– Œwietna integracja m³odzie¿y, w szczególnoœci mi zapadnie lekcja o kulturze polski
– ju¿ teraz wiem jak obchodzicie Œwiêta Wielkanocne, powiedzia³ Patrice VIGNAUD
jeden z opiekunów.
Ogromne wra¿enie na goœciach zrobi³o zwiedzanie Krakowa oraz kopalni
soli w Wieliczce. Kolejnego dnia odby³o
siê spotkanie w urzêdzie Gminy Lesznowola, na którym Wójt Gminy Lesznowola przybli¿y³a cz³onkom delegacji wiedzê
o naszej gminie.
Du¿¹ radoœæ sprawi³o spotkanie i trening przeprowadzony przez Paw³a Nastulê -z³oty medalistê Igrzysk Olimpijskich w Atlancie. Podczas ca³ej wizyty,
przedstawiciele z Francji przekazali wyrazy uznania dla Samorz¹du Gminy Lesznowola, a Philippe SOURISSEAU (szef delegacji - trener Judo) powiedzia³:
– Jesteœmy zachwyceni polsk¹ goœcinnoœci¹, opiek¹
podczas naszej wizyty
i wszystkim co zobaczyliœmy. Bardzo wiele skorzystaliœmy od strony sportowej – prowadzenia treningów organizacji turniejów
judo. Jestem w Lesznowoli
drugi raz i po raz kolejny
ciê¿ko mi siê wyje¿d¿a, bo
zawarte kontakty i przyjaŸñ s¹ bardzo cenne i na pewno bêdziemy nasze spotkania kontynuowaæ.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. Sportu
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Polsko-francuski dzieñ
w Nowej Iwicznej
10 lutego 2009 r. Zespó³ Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej goœci³ delegacjê m³odych francuskich sportowców
i ich opiekunów. Bardzo chcieliœmy, aby
nasi goœcie mi³o wspominali czas spêdzony z nami, dlatego przygotowaliœmy
dla nich kilka atrakcji.
Pierwsz¹ z nich by³ festiwal piosenki
angielskiej. Nasi uczniowie prezentowali
utwory znanych zagranicznych artystów,
a surowe jury ocenia³o wystêpy w ró¿nych kategoriach wiekowych. Nasi goœcie
gromkimi oklaskami nagradzali wszystkie sceniczne poczynania polskich
uczniów. Najlepszym wykonawcom wrêczono nagrody.
Drugim wa¿nym punktem programu
by³ szybki kurs orgiami. M³odzi Francuzi uczyli siê sk³adaæ drobne, proste elementy z papieru. Radoœci by³o co niemiara, zw³aszcza, ¿e produktem finalnym

by³o walentynkowe serduszko. Fachow¹ pomoc¹ i rad¹
s³u¿y³y dzieci ze Szkolnego
Klubu Origami.
Po smacznym obiedzie
przyszed³ czas na wspóln¹ lekcjê wychowania fizycznego oraz lekcjê jêzyka
polskiego. Na zajêciach sportowych
uczniowie polscy i francuscy próbowali
swoich si³ w ró¿nych konkurencjach
sportowych ( siatkówka, konkurencje
zrêcznoœciowe). Nauczyciele przedmiotów humanistycznych przeprowadzili
lekcjê jêzyka polskiego. M³odzie¿ francuska poznawa³a tajniki polskiej kultury i tradycji. Niema³ym wyzwaniem by³a
dla goœci nauka poprawnej polszczyzny.
Uczniowie i ich opiekunowie zdali egzamin czytaj¹c „wierszyki ³ami¹ce jêzyki”. Humor dopisywa³ wszystkim,
zw³aszcza gdy trzeba by³o wymówiæ
„Chrzestny strzyg³
Szczepana…” i
temu podobne teksty.
Ostatnim punktem programu by³
trening judo poprowadzony przez trenera p. Artura Brzeziñskiego i francu-

skiego trenera Philippe Sourisea. M³odzi
sportowcy wykazali siê du¿ymi umiejêtnoœciami i wol¹ walki.
Spotkanie to by³o okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ i pogl¹dów na temat
kultury, tradycji, historii (równie¿ wspólnej) oraz systemów oœwiatowych obydwu krajów. Redakcja szkolnej gazetki
„Gimek” przeprowadzi³a wywiad z niecodziennymi goœæmi, zbieraj¹c informacje do kolejnego numeru.
Po¿egnaliœmy siê póŸnym popo³udniem, pe³ni wra¿eñ z nadziej¹ ¿e jeszcze siê zobaczymy.
ZSP w Nowej Iwicznej

Bal Karnawa³owy
w Zespole Szkó³
Publicznych w Lesznowoli

Bal Karnawa³owy w Zespole Szkó³
Publicznych w Lesznowoli
W pi¹tek 16 stycznia 2009r. w Zespole Szkó³ Publicznych w Lesznowoli odby³ siê bal karnawa³owy dla uczniów klas
I-III.
Dzieci przygotowywa³y siê do niego
od kilku dni, poniewa¿ by³ to bal przebierañców.
Od rana w szkole zaroi³o siê od Ksiê¿niczek, Indianek, Murzynek, Rycerzy,

Batmanów, Zorro, ró¿nego rodzaju zwierz¹t i ró¿nych osobliwoœci z innej planety. Stroje dzieci by³y piêkne, kolorowe, a przede wszystkim bardzo pomys³owe.
By³y równie¿ konkursy taneczne: taniec parami na gazecie, taniec
z balonem, taniec z miot³¹, przypinanie
osio³kowi ogonka i inne.
Tego dnia nikt nie by³ smutny, w tañcu dzieci mog³y wyraziæ swoj¹ radoœæ,
emocje i ogromn¹, w tym wieku potrzebê ruchu.
Joanna Krusiewicz
El¿bieta Moczyd³owska
nauczycielki kszta³cenia zintegrowanego
ZSP w Lesznowoli
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Ferie w Gminie Lesznowola

krêgielniê, a tak¿e do kina. W salach gimnastycznych odbywa³y siê turnieje unihokeja, badmintona, tenisa sto³owego
i pi³ki no¿nej. M³odzie¿ tak¿e uczy³a siê
sztuki kulinarnej, jak równie¿ mog³a rozwijaæ talenty w ramach zajêæ plastycznych (m. in. orgiami) i komputerowych.

Dzieci i m³odzie¿ w Gminie Lesznowola spêdzi³a w ró¿norodny sposób ferie zimowe (19.01-30.01.2009). Czêœæ
uczniów wyjecha³a na odpoczynek z rodzicami lub w zorganizowanych grupach
na zimowiska. Pozosta³e dzieci i m³odzie¿, które nie wyjecha³y na wypoczy-

nek mog³y skorzystaæ z szerokiej oferty
przygotowanej przez Szko³y w Gminie
Lesznowola. Du¿¹ czêœæ zajêæ stanowi³y
zajêcia sportowe, w tym na œwie¿ym
powietrzu dominowa³y wyjazdy na lodowiska i rajdy po lesie magdaleñskim.
Organizowane by³y wyjazdy na basen i

Babcia i dziadek – to osoby bardzo
potrzebne w ¿yciu ka¿dego m³odego
cz³owieka, chocia¿by po to, aby dzieliæ
siê swoj¹ ¿yciow¹ m¹droœci¹, doœwiadczeniem. Aby wspieraæ swoje wnuki w
d¹¿eniu do zamierzonych celów, aby byæ
dla nich drogowskazem.
Dzieñ Babci i Dzieñ Dziadka to wspania³a okazja, by uœwiadomiæ dzieciom,
jak wiele w ich ¿yciu znacz¹ dziadkowie. Jak wiele mi³oœci potrafi¹ ofiarowaæ i jakimi przyjació³mi i powiernikami byæ. To równie¿ doskona³y moment,
aby podziêkowaæ dziadkom za dobro
jakim obdarzaj¹ swoich wnuków na co
dzieñ.
Dnia 6 lutego 2009 roku w naszej
szkole odby³a siê uroczysta akademia z
okazji Œwiêta Babci i Dziadka. Uczniowie z klasy II a i II b zaprezentowali program artystyczny przygotowany przez p.
B. Tlak i p. I. Muchê. Poprzez wiersze
i piosenki dzieci zapewni³y swoje babcie i dziadków o tym, jak mocno ich kochaj¹ i jak wiele dziadkowie znacz¹ dla
wnucz¹t. Licznie zgromadzeni goœcie ze
wzruszeniem ogl¹dali wystêpy swoich
wnuków i nagrodzili ich gromkimi bra-

Dzieñ Babci i Dzieñ Dziadka
wami. Byli dla nich pe³ni uznania. Na zakoñczenie czêœci artystycznej uczniowie
odœpiewali gromkie „Sto lat”.
Nastêpnie dziadkowie i babcie zostali zaproszeni na wspólny poczêstunek
przygotowany przez rodziców, który
by³ okazj¹ do porozmawiania i podzielenia siê wra¿eniami z wystêpu. Wspa-

Co s³ychaæ w S³onecznej szkole?
Nie wiadomo kiedy zakoñczy³ siê
I semestr kolejnego roku szkolnego.
Wiele wydarzy³o siê w tym
czasie.
Odby³o siê wiele imprez
na terenie szko³y. Mnóstwo
wzruszeñ dostarczy³y Jase³ka, przygotowane przez
najm³odszych uczniów naszej szko³y, ciekawe by³o
przedstawienie bo¿onarodzeniowe przygotowane
przez uczniów klasy czwartej w jêzyku angielskim
pod kierunkiem pani Doroty Maksymiuk.

Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. Sprotu

nia³a atmosfera, która towarzyszy³a
spotkaniu umocni³a wiêzi rodzinne i s¹siedzkie oraz pozwoli³a na bli¿sze poznanie siê.
Izabela Mucha i Barbara Tlak
nauczycielki kszta³cenia zintegrowanego
ZSP w Lesznowoli

Podczas ferii zimowych przeprowadzona zosta³a akcja Zima na wsi. Uczniowie mieli mo¿liwoœæ spêdzenia wolnego czasu bior¹c udzia³ w zajêciach plastycznych, orgiami, sportowych, a tak¿e
wyje¿d¿aj¹c do kina i do sali zabaw
w Warszawie.
Z podsumowania wyników nauczania
wynika, ¿e uczniowie osi¹gnêli wy¿sze
wyniki w porównaniu o roku ubieg³ego
i to nie tylko ci zdolni, ale równie¿ ci, którzy maj¹ trudnoœci w uczeniu siê. Du¿¹
rolê odegra³a tu w³aœciwa diagnoza,
wspó³praca z wychowawcami oraz ró¿norodne zajêcia, dostosowane do potrzeb
uczniów, prowadzone przez nauczycieli
terapii pedagogicznej.
Ma³gorzata Gajcy
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Có¿ to by³a za zabawa!

Niedawno zakoñczy³ siê karnawa³.
Z wielk¹ przyjemnoœci¹ wspominamy
dzieñ 7 lutego, kiedy to nasza szko³a
zorganizowa³a bal dla uczniów. Skorzystaliœmy z goœcinnoœci Gminnego Oœrodka Kultury w Mysiadle, przy ulicy Topolowej.
W piêknie udekorowanej sali wodzirej powita³ wszystkich uczestników balu.

Pomoc¹ psychologiczno-pedagogiczn¹ w szkole objêci s¹ uczniowie
którzy maj¹ trudnoœci z nauk¹, sprawiaj¹ trudnoœci wychowawcze oraz
uczniowie zdolni. Dla nich szko³a organizuje ró¿ne formy zajêæ w celu
wspomagania ich rozwoju oraz niwelowaniu trudnoœci. Dzieci uczêszczaj¹
na zajêcia z terapii pedagogicznej i logopedycznej oraz treningu koncentracji uwagi.

Przysz³o mnóstwo dzieci. Wszystkie piêknie
poprzebierane w oryginalne karnawa³owe
stroje. Mo¿na by³o tu
spotkaæ postacie z wielu znanych bajek i filmów. Wilk tañczy³ z
ksiê¿niczk¹, Batman
z Hiszpank¹, Harry Potter z Indiank¹.
Dzieci bardzo chêtnie
bra³y udzia³ w konkursach zorganizowanych
przez wodzireja. Wszystkim dopisywa³y humory, nawet rodzice dali
siê porwaæ do œwietnej zabawy.
W przerwie, ju¿ trochê zmêczonych
uczestników balu, zaproszono na s³odki
poczêstunek.
To by³a bardzo udana impreza. Piêknie udekorowana sala, znakomity wodzirej, fantastyczne humory, co tu jeszcze
wyliczaæ, by³o SUPER!!!

Du¿e podziêkowania nale¿¹ siê rodzicom za pomoc w organizacji.
Iwona Rudecka

Wspomaganie ucznia
W naszej szkole równie¿ organizowane s¹ warsztaty „Jestem sob¹”. Na zajêciach uczniowie ucz¹ siê poznawaæ i nazywaæ swoje emocje, postawy asertywnoœci oraz konstruktywnie rozwi¹zywaæ sytuacje konfliktowe. Celem warsztatów
jest równie¿ budowanie pozytywnej samooceny oraz wspieranie mocnych stron.

Szko³a stwarza mo¿liwoœæ indywidualnych konsultacji z psychologiem i pedagogiem szkolnym uczniom oraz ich
rodzicom.
Anna Fabiszewska
Pedagog szkolny

Wielka Orkiestra
wi¹tecznej Pomocy
w Zespole Szkó³ w Mrokowie

„W zdrowym ciele zdrowy duch’’, to
has³o XVII fina³u Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy poœwiêconego
wczesnej diagnostyce onkologicznej
dzieci.

10 stycznia 2009 roku
w Zespole Szkó³ Publicznych w Mrokowie, ju¿ po
raz czwarty zagra³a Orkiestra Jurka Owsiaka.
W naszej szkole atmosfera imprezy by³a równie
gor¹ca, jak podczas niedzielnego fina³u.
Organizatorzy „dopiêli wszystko na przys³owiowy ostatni guzik’’. Siedemnastu naszych wolontariuszy kwestowa³o do „wielko-orkiestro-pomocnych-puszek”. Do ak-

cji przy³¹czyli siê tak¿e rodzice – wielkie
dziêki, dla tych, którzy przynieœli ciasta,
jab³ka i napoje. W œwietlicy szkolnej funkcjonowa³a kawiarenka, zorganizowana po
raz kolejny przez pani¹ Dorotê Kruszewsk¹, w której mo¿na by³o skosztowaæ wypieków mam naszych uczniów.
W sali gimnastycznej odbywa³y siê
pokazy przygotowane przez m³odzie¿:
– spektakl „Adam i Ewa” w wykonaniu
ko³a teatralnego gimnazjum pod kierunkiem pani Barbary Dymary,
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– kabaret „Maciej i smok” w wykonaniu
dwóch uczniów z klasy III gimnazjum,
– uk³ady cheerleaderskie dziewcz¹t
z klas gimnazjalnych pod kierunkiem
pani Doroty Mainki.
Imprezami towarzysz¹cymi by³y: loteria fantowa, malowanie twarzy, licytacja gad¿etów zwi¹zanych z WOŒP np.
plakat, kalendarz, T-shirt, konkursy i zabawy przygotowane przez Dru¿ynê Harcersk¹ naszej szko³y pod kierunkiem
pani Beaty Stygiñskiej.
PóŸnym popo³udniem, w bajkowo –
zimowej scenografii przygotowanej
przez uczniów z ko³a plastycznego pod
kierunkiem p. Marianny Kowalczyk, m³odzie¿ bawi³a siê na dyskotece. Podczas
zabawy wyst¹pi³a wraz ze swoim zespo³em pani Monika Marczak.
Wielk¹ Orkiestrê wsparli równie¿
uczestnicy 5 edycji konkursu „Ekolo-

giczne
Kalendarze
2009”. Uczniowie z klas
4-6 szko³y podstawowej
wykonali przepiêkne kalendarze, które sprzedawane by³y podczas kiermaszu bo¿onarodzeniowego, a dochód przekazany zosta³ na WOŒP.
Fina³em naszej imprezy by³ pokaz fajerwerków przygotowany
przez stra¿aków z Mrokowskiej OSP.
Wszystkie nasze dzia³ania pozwoli³y nam zebraæ wy¿sz¹, ni¿
w poprzednim roku kwotê 4304,43 PLN.
Dziêki doskona³emu zorganizowaniu,
wszystkie serca w Mrokowie, w tê styczniow¹ sobotê zagra³y na jedn¹ nutê. Dziêkujemy za WIELKIE SERCA i zapraszamy
w przysz³ym roku
Katarzyna Waszczyk
szef sztabu WOŒP
w Mrokowie.
Jolanta Januszewicz
nauczyciel w ZSP
w Mrokowie

Podziêkowanie
Dyrektor Gminnego Przedszkola
w Jastrzêbcu oraz Rada Rodziców pragn¹ serdecznie podziêkowaæ za wsparcie finansowe w organizacji wyjazdu do
Krainy Œwiêtego Miko³aja:
– Panu Grzegorzowi Karolak,
– Pani Agnieszce Lipce,
– Panu Konradowi Ma³czyñskiemu,
– Panu Jackowi Szymañskiemu,
– Panu Tomaszowi Wyszyñskiemu,
– Pani Marii ¯aboklickiej,
– Panu S³awomirowi ¯aboklickiemu,
– Panu Markowi ¯urawskiemu.
Dziêkujemy za zrozumienie i wk³ad
w³o¿ony w rozwój naszych dzieci.

Ortografia
na medal
W dniu 18 lutego 2009 r. w Zespole
Szkó³ im. Jana Paw³a II w £azach odby³o
siê uroczyste podsumowanie gminnego
etapu IX Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”.
Nagrody wrêczyli laureatom przedstawiciele organu prowadz¹cego: Sekretarz gminy Lesznowola, Pani Mariola Uczkiewicz-Kampczyk oraz Dyrektor ZOPO – Pan Jacek Bulak.
Gratuluj¹c zwyciêzcom, Pani
Sekretarz ¿yczy³a im, aby z
równie du¿ym powodzeniem
wziêli w przysz³oœci, ju¿ jako
doroœli ludzie, udzia³ w pisaniu ogólnopolskiego dyktanda. Pogratulowa³a nauczycie-

lom, pod kierunkiem których uczniowie
osi¹gnêli tak znakomite rezultaty: P. A.
Sudo³-Szlachciuk – z Zespo³u Szkó³
w Nowej Iwicznej oraz P. J. Kaczor, P. K.
£upiñskiemu z Zespo³u Szkó³ w £azach.
Pani Sekretarz podziêkowa³a równie¿
dyrekcji i polonistom z Zespo³u Szkó³ im.
Jana Paw³a II w £azach za organizacjê
gminnego etapu konkursu oraz nauczycielom polonistom z gminnych szkó³,
którzy w sobotnie przedpo³udnie pod-

jêli trud pracy w komisjach konkursowych.
Kulminacyjnym punktem spotkania
by³o wrêczenie nagród laureatom. Zgodnie z regulaminem konkursu spoœród 15
uczniów z 4 gminnych szkól podstawowych i 16 uczniów z gminnych gimnazjów
wy³oniono po trzech zwyciêzców z obu
kategorii wiekowych, którzy bêd¹ reprezentowaæ nasz¹ gminê podczas eliminacji wojewódzkich. W szkole podstawowej
zostali nimi: Emilia Górska z
klasy VI SP w £azach (I miejsce),
Aleksander Gajcy z klasy VI SP
w £azach (II miejsce), Klara Keczyñska z klasy VI SP w Nowej
Iwicznej (III miejsce); w gimnazjum: Patrycja Skarzyñska z
klasy III GIM. w £azach (I miejsce), Aleksandra Filipek z klasy
III GIM. w £azach (II miejsce),
Amanda Stefañska z klasy III
GIM. w £azach (III miejsce).
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Na zakoñczenie Pani Sekretarz ¿yczy³a uczniom sukcesów na kolejnym
– wojewódzkim etapie konkursu. Odbêdzie siê on 28.03.2009 r., a jego wyniki zostan¹ opublikowane do 8 kwietnia na stronie internetowej Warszawskiego Oddzia³u Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Stowarzyszenie to
jest g³ównym organizatorem konkursu i zaprosi³o do wspó³pracy doradców
metodycznych m. st. Warszawy, LVI LO
im. Leona Kruczkowskiego, przedstawicieli samorz¹dów dzielnic i gmin,
dyrekcje szkó³ oraz zespo³y polonistów

ze szkó³ podstawowych, gimnazjów
i szkó³ ponadgimnazjalnych.
Uwa¿amy Konkurs Ortograficzny „Ortografia na medal” za bardzo udane
przedsiêwziêcie, sprzyjaj¹ce nie tylko
doskonaleniu umiejêtnoœci ortograficznych uczniów, ale równie¿ rozwijaniu pisemnych form wypowiedzi pod k¹tem
poprawnoœci jêzykowej i podnoszenia
ogólnych umiejêtnoœci jêzykowych
uczniów.
Troska o kulturê jêzyka polskiego to
szczególnie istotne zadanie dla wszystkich jego u¿ytkowników. Œwiadomoœæ

jêzykowa jest przecie¿ tym, co nas ³¹czy, a wielu wybitnych poetów uto¿samia³o wrêcz jêzyk polski ze swoj¹ ojczyzn¹ („ojczyzna – polszczyzna”).
Cieszymy siê, ¿e idea popularyzacji
wœród dzieci i m³odzie¿y piêknej oraz
poprawnej polszczyzny spotyka siê
w Gminie Lesznowola ze zrozumieniem
i wsparciem ca³ego œrodowiska.
Anna £upiñska
Przewodnicz¹ca komisji konkursowej
na etapie gminnym

Poznajmy siê bli¿ej
W dniu 10 lutego 2009 r. troje
uczniów z Zespo³u Szkó³ im Jana Paw³a
w £azach wziê³o udzia³ w konkursie powiatowym „Poznajmy siê bli¿ej”, organizowanym po raz czternasty przez Komendê Sto³ecznej Policji.
Szko³y, zg³aszaj¹ce swój udzia³ w konkursie, otrzyma³y materia³y, z których
uczniowie mogli siê przygotowaæ. Obejmowa³y one doœæ specyficzne, jak dla
uczniów szko³y podstawowej, wiadomo-

œci. Nale¿a³o poznaæ strukturê i specyfikê
pracy w policji (jej wydzia³y, stopnie policyjne). Wa¿ne by³y tak¿e zagadnienia
zwi¹zane z przemoc¹ i agresj¹, zagro¿eniem kradzie¿¹ oraz sposobami ustrzegania siê przed ni¹, odpowiedzialnoœci¹
prawn¹ nieletnich czy wreszcie podstawowymi zasadami ruchu drogowego.
Na szczeblu szkolnym wytypowaliœmy
zgodnie z regulaminem konkursu troje
uczniów.

Samodzielna nauka, wspólne rozwi¹zywanie próbnych testów i poznawanie
trudnych pojêæ op³aci³y siê, poniewa¿
reprezentanci naszej szko³y: Olga Ciê¿kowska (kl. IV), Maciej Sperkowski
(kl. V) i Diana Byra (kl. VI) zajêli II miejsce wœród 19 szkó³ bior¹cych udzia³ w
tym konkursie.
Anna Boñkowska
pedagog szkolny

Walczyli w £azach 
Miêdzynarodowy Turniej Judo
Dnia 8 lutego br. w £azach odby³ siê
V Miêdzynarodowy Turniej JUDO o Puchar Wójta Gminy Lesznowola. Dyrektor
Zespo³u Obs³ugi Placówek Oœwiatowych
w Lesznowoli pan Jacek Bulak przywita³
wszystkich goœci z Polski, jak równie¿
ekipê z Francji (zaprzyjaŸnione kluby
judo z Pouzauges i Vix). Zawody uroczyœcie otworzy³a pani Maria Jolanta Batycka-W¹sik Wójt Gminy Lesznowola. W ceremonii otwarcia wziêli udzia³ równie¿
Sekretarz Gminy Lesznowola pani Mariola Uczkiewicz-Kampczyk, radni Gminy
Lesznowola- Pañstwo: Ryszard Dusza,
Bo¿enna Korlak, Jerzy Wiœniewski, £ukasz Grochala oraz Zofia Doktorska-Dyrektor ZS w £azach. Obecni byli tak¿e
prezes Mazowiecko-Warszawskiego
Zwi¹zku Judo pan Jacek Zawadka i prezes UKS Iwiczna Artur Brzeziñski. Celem

imprezy by³o promowanie judo jako dyscypliny olimpijskiej oraz propagowanie
zdrowia przez sport. Turniej rozgrywany by³ w dwóch kategoriach wiekowych
roczniki: 95-96 i 97-98. W zawodach startowa³o 318 zawodników z 26 klubów
z nastêpuj¹cych miast: Wroc³aw, Gliwice,
£ódŸ, Bia³ystok, Radom, £owicz, Skierniewice, Sochaczew, Grodzisk Mazowiecki,
¯yrardów, Pruszków, P³ock, Kutno, Warszawa i Nowa Iwiczna. M³odzi judocy
mieli mo¿liwoœæ zdobywania punktów do
rankingu prowadzonego przez Mazowiecko-Warszawski Zwi¹zek Judo.
Z UKS Iwiczna wystartowa³o 8 zawodników, a na najni¿szym stopniu podium
znaleŸli siê Bart³omiej Koc 46 kg – III miejsce oraz Kacper Hy¿y 73 kg – III miejsce.
Najlepszym zawodnikiem turnieju
zosta³ Micha³ Ochnio (UKJ 225 Warsza-

wa), który wszystkie swoje walki zakoñczy³ przed czasem. W klasyfikacji dru¿ynowej pierwsze miejsce zdoby³ UKJ 225
Warszawa, za którym uplasowa³a siê
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie. Trzecim miejscem zadowolili siê
zawodnicy UKS Siódemka Sochaczew.
Trener Philippe Sourisseau powiedzia³: – „ Jestem pod du¿ym wra¿eniem organizacji zawodów, jak równie¿ wysokim poziomem technicznym polskich m³odych judoków”.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim
uczestnikom turnieju i zapraszaj¹ na
kolejny ju¿ VI Miêdzynarodowy Turniej
Judo w przysz³ym roku.
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£azy i Lesznowola w z³ocie
Dnia 6 lutego br. odby³y siê Mistrzostwa Gminy Lesznowola w Mini
Siatkówce dziewcz¹t i ch³opców. Zawody rozgrywane by³y w hali sportowej Zespo³u Szkó³ Publicznych w £azach przy ulicy Ks. S³ojewskiego 1. Rozgrywki toczy³y siê na dwóch boiskach systemem „ka¿dy z
ka¿dym”. Mecze rozgrywane by³y do dwóch wygranych setów do 25
punktów. W przypadku, gdy stan pojedynku w setach wynosi³ 1:1
rozgrywany by³ trzeci set – decyduj¹cy do 15 punktów.
Do rozgrywek w Siatkówce dziewcz¹t jak i ch³opców przyst¹pi³o
odpowiednio cztery i trzy dru¿yny. Dru¿yna dziewcz¹t z £az pokona³a bez wiêkszych problemów swoje rywalki 2:0 i to na ich szyjach
zawis³y z³ote medale. Drugie miejsce zajê³a dru¿yna z Mrokowa, za
któr¹ uplasowa³y siê reprezentantki z Lesznowoli. W rozgrywkach
ch³opców wszystkie mecze wygrali zawodnicy z Lesznowoli, pokonuj¹c Now¹ Iwiczna (2:0) oraz Mroków (2:0). Drugie miejsce zajê³a
dru¿yna z Mrokowa. Br¹zowe medale przypad³y dru¿ynie z Nowej
Iwicznej. Na zawodach Powiatu Piaseczyñskiego, Gminê Lesznowola
bêd¹ reprezentowa³y zawodniczki z £az i zawodnicy z Lesznowoli.
Pawe³ Janus
Nauczyciel ZSP Lesznowola

Mistrzostwa Gminy Lesznowola
w Siatkówce Dziewcz¹t
Wyniki poszczególnych spotkañ
1. SP £azy – SP. Nowa Iwiczna
2. SP. Mroków – SP Lesznowola
3. SP. Nowa Iwiczna – SP Lesznowola
4. SP £azy – SP. Mroków
5. SP. Nowa Iwiczna – SP. Mroków
6. SP £azy – SP Lesznowola
Klasyfikacja koñcowa
1. miejsce SP w £azach
2. miejsce SP w Mrokowie
3. miejsce SP w Lesznowoli
4. miejsce SP w Nowej Iwicznej

2:0
2:0
0:2
2:0
0:2
2:0

Mistrzostwa Gminy Lesznowola
w Siatkówce Ch³opców
Wyniki poszczególnych spotkañ
1. SP. Mroków – SP. Lesznowola
2. SP. Mroków – SP. Nowa Iwiczna
3. SP. Nowa Iwiczna – SP. Lesznowola
Klasyfikacja koñcowa
1. miejsce SP w Lesznowoli
2. miejsce SP w Mrokowie
3. miejsce SP w Nowej Iwicznej

0:2
2:1
0:2

Ch³opcy z lesznowolskiej podstawówki
mistrzami powiatu, dziewczêta z £az  z VI miejscem
Lesznowola by³a organizatorem Mistrzostw Powiatu w mini pi³ce siatkowej
dziewcz¹t.
W zawodach rozegranych 09.02 br. W
hali w £azych spotkali siê zwyciêzcy
poszczególnych gmin z powiatu piaseczyñskiego. Zespo³y zosta³y podzielone na dwie grupy. Dru¿yny które zajê³y pierwsze miejsca w grupach
zagra³y w finale. Mistrzami powiatu
zosta³y dziewczêta z SP Góry Kalwarii. Zespó³ SP £azy zaj¹³ VI miejsce.
11.02 br. w podobnych rozgrywkach wystartowali ch³opcy z SP Lesznowola, którzy zwyciê¿yli Mistrzo-

stwa Gminy. Zawody rozegrano w Konstancinie. Po wygraniu swojej grupy (2:0
z SP Baniocha i 2:0 z SP nr1 Piaseczno)
ch³opcy stoczyli w finale pojedynek z ze-

17.02.2009 r. (wtorek) swoje sportowe zmagania rozpoczê³y siatkarki i siatkarze ze szkó³ z gimnazjów Gminy Lesznowola. Do turnieju, który odby³ siê w
hali sportowej przy Zespole Szkó³ w £azach przyst¹pi³o 8 zespo³ów (po 4 dziewcz¹t i ch³opców). Zawody zosta³y rozegrane na dwóch boiskach. W obu kategoriach turniej rozegrano systemem ka¿dy z ka¿dym, do dwóch wygranych setów, do 25 punktów. W przypadku remisu o zwyciêstwie decydowa³ tie-break do

Lesznowola = siatkówka

spo³em z Tarczyna, który wygrali 2:1 i
zas³u¿enie 1 kwietnia bêd¹ reprezentowaæ powiat piaseczyñski na kolejnym
szczeblu rozgrywek. Dru¿yna wyst¹pi³a
w nastêpuj¹cym sk³adzie: Peryt
Krzysztof, Leszczyñski Tomasz, Rogowski Miko³aj, Zakrzewski Bartosz,
Borowski Patryk, Janus Dominik, Kazubek £ukasz, Perzyna Hubert, Ignaczak Bartosz, Ziemianek Karol,
Kwiatkowski Wiktor. Trzymamy kciuki za awans dru¿yny do zawodów
wojewódzkich.
Pawe³ Janus
Nauczyciel ZSP Lesznowola

15 punktów. Najlepsze w mistrzostwach gminy okaza³y siê
siatkarki z Gimnazjum w Lesznowoli. Zdecydowanie pokona³y wszystkie swoje rywalki, nie
trac¹c ¿adnego seta. Srebrne
medale po zakoñczeniu turnieju otrzyma³y zawodniczki z £az,
a br¹zowe siatkarki z Mrokowa.
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Wraz ze zmaganiami dziewcz¹t na s¹siednim
boisku toczy³ siê turniej ch³opców. Œladem dziewcz¹t pod¹¿yli siatkarze z Lesznowoli, którzy równie¿ zwyciê¿yli we wszystkich spotkaniach turnieju. U ch³opców walka by³a bardziej wyrównana, trwa³a do samego koñca. Widzowie obejrzeli trzy spotkania, które zakoñczy³y siê tie-break’ami, dwa z nich wygra³a Lesznowola, a jeden
£azy. Drugie miejsce w turnieju zdoby³a dru¿yna
z £az, a trzecie i br¹zowy medal wywalczyli siatkarze z Nowej Iwicznej. Zwyciêzcy turnieju bêd¹
reprezentowaæ nasz¹ gminê na zawodach powiatowych.
Pawe³ Janus
Nauczyciel ZSP Lesznowola

Wyniki Mistrzostw Gminy w pi³ce siatkowej
Dziewczêta
1. Gim £azy – Gim Mroków
2. Gim Lesznowola – Gim Nowa Iwiczna
3. Gim Lesznowola – Gim Mroków
4. Gim Nowa Iwiczna – Gim £azy
5. Gim Lesznowola – Gim £azy
6. Gim Nowa Iwiczna – Gim Mroków

2:0
2:0
2:0
0:2
2:0
0:2

25:16,
25:4,
25:5,
21:25,
25:4,
16:25,

25:17
25:8
25:5
9:25
25:9
20:25

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

25:13,
26:24,
2518,
25:16,
24:26,
25:22,

25:13
17:25, 15:11
25:10
22:25, 15:7
11:25
24:26, 15:12

Klasyfikacja koñcowa dziewcz¹t
1. Gim Lesznowola
2. Gim £azy
3. Gim Mroków
4. Gim Nowa Iwiczna
Ch³opcy
1. Gim Lesznowola – Gim Mroków
2. Gim £azy – Gim Nowa Iwiczna
3. Gim Nowa Iwiczna – Gim Mroków
4. Gim Lesznowola – Gim £azy
5. Gim Mroków – Gim £azy
6. Gim Lesznowola – Gim Nowa Iwiczna
Klasyfikacja koñcowa ch³opców
1. Gim Lesznowola
2. Gim £azy
3. Gim Nowa Iwiczna
4. Gim Mroków

Zespó³ Obs³ugi Placówek Oœwiatowych w Lesznowoli oraz Zespó³ Szkó³
Publicznych w Lesznowoli by³y
24.02.2009 r. (wtorek) organizatorami
mistrzostw powiatu piaseczyñskiego
w pi³ce siatkowej dziewcz¹t z gimnazjów. Zawody zosta³y rozegrane w hali
sportowej w £azach. Nasz¹ gminê w turnieju reprezentowa³y dziewczêta z Lesznowoli. Do zawodów zg³osi³o siê szeœæ
najlepszych dru¿yn z eliminacji gminnych powiatu. Zosta³y one podzielone na
dwie grupy. Grupa I: Gim. Z³otok³os, Gim.
Lesznowola, Gim. Cendrowice, grupa II:
Gim. Nr 2 Konstancin, Gim. Pra¿mów,
Gim. Nr 1 Piaseczno. Mecze grupowe
zosta³y rozegrane systemem ka¿dy z
ka¿dym. Punktualnie o 12.00 rozpoczê³y siê zmagania o tytu³ mistrzowski i re-

Siatkarski nokaut w powiecie
prezentowanie naszego powiatu w zawodach miêdzypowiatowych w maju
2009 r. Siatkarki z Lesznowoli pierwszy
mecz rozegra³y z dziewczêtami ze Z³otok³osu, nie daj¹c rywalkom ¿adnych
szans zwyciê¿y³y 2:0 (25:13, 25:9). Kolejnym przeciwnikiem reprezentantek
gminy by³y zawodniczki z Cendrowic.
G³adkie zwyciêstwo 2:0 (25:12, 25:10)
zapewni³o siatkarkom z Lesznowoli prawo gry w finale. O z³oto zawodniczki z
Lesznowoli zagra³y z dziewczêtami z
Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie. Tylko w
pocz¹tkowej czêœci seta mecz by³ wyrównany. Spotkanie zakoñczy³o siê nokautem siatkarskim. Nasze siatkarki zwyciê¿y³y 2:0 (25:10, 25:9). Mistrzyniami powiatu zosta³y zawodniczki z Lesznowoli w sk³adzie: Agata Krupa –
kapitan zespo³u, Sylwia Borowska, Ewa Kaczmarczyk,
Magdalena Perzyna, Wioletta Podsibirska, Sylwia Jakubczak, Nina Pyæ, Zuzanna D¹browska (na zdjêciu z opiekunem Paw³em Janusem).

Drugie miejsce zajê³y dziewczêta z Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie a trzecie zawodniczki ze Z³otok³osu.
Pawe³ Janus
Nauczyciel ZSP Lesznowola

Klasyfikacja koñcowa
Mistrzostw Powiatu
w Pi³ce Siatkowej Dziewcz¹t
1.
2.
3.
4.
5.
6.

32

numer34 2009 03 04.p65

32

09-03-04, 14:25

Gimnazjum w Lesznowoli
Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie
Gimnazjum w Z³otok³osie
Gimnazjum w Pra¿mowie
Gimnazjum Nr 2 w Konstancinie
Gimnazjum w Cendrowicach
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Ch³opcy wziêli przyk³ad z dziewcz¹t

Dnia 25 lutego br. w hali w £azach odby³y siê Mistrzostwa Powiatu Piaseczyñskiego w pi³ce siatkowej ch³opców.
W turnieju wziêli udzia³ Mistrzowie
Gmin Powiatu Piaseczyñskiego. Gminê
Lesznowola reprezentowali ch³opcy
z Gimnazjum w Lesznowoli w sk³adzie:
Rafa³ B¹k, Artur Kampczyk, Tomasz Pa³czak, Tomasz Kulawik, Karol Ferenc,
Aleksander Korporowicz, Robert W¹sik,
Kamil Makulski, Krystian Bartnicki, Pawe³
Wanat, Maciej Liwiñski, Hubert Piotrowicz, Bart³omiej Liwiñski, którzy w rozgrywkach gminnych pokonali wszystkie
miejscowe dru¿yny.
W turnieju wystartowa³o szeœæ zespo³ów, które w drodze losowania podzielono na dwie grupy. W grupie I znalaz³y
siê dru¿yny: Gimnazjum w Tarczynie,
Gimnazjum Nr 2 w Piasecznie oraz Gimnazjum Nr 2 w Konstancinie Jez. W grupie II rywalizowali przedstawiciele
z Gimnazjum w Baniosze, Gimnazjum
w Z³otok³osie i gospodarz zawodów
Gimnazjum w Lesznowoli. W grupach
dru¿yny gra³y systemem „ka¿dy z ka¿dym”. W grupie I wszystkie spotkania

wygrali po 2:0 gimnazjaliœci z Konstancina Jez., za
którymi uplasowali siê ch³opcy
z Gimnazjum Nr 2
w
Piasecznie.
W grupie II Lesznowola wygra³a
bardzo zaciête
spotkanie o pierwsze miejsce w grupie z Gimnazjum z Z³otok³osu 2:1.
W walce o trzecie miejsce – w bratobójczym spotkaniu stanê³y Gimnazja z Gminy Piaseczno. Bez wiêkszych problemów
w dwóch partiach Z³otok³os pokona³
dzielnie walcz¹cy zespó³ Gimnazjum
Nr 2 w Piasecznie. W finale spotka³y siê
bez sprzecznie dwa najlepsze zespo³y
turnieju: Konstancin Jez. i Lesznowola.
W pierwszym secie walka punkt za punkt

Grupa I
1. Gimn. Tarczyn – Gimn. Nr 2 Konstancin Jez.
0:2
2. Gimn. Nr 2 Piaseczno – Gimn. Nr 2 Konstancin 0:2
3. Gimn. Nr 2 Piaseczno – Gimn. Tarczyn
2:0
I miejsce Gimnazjum Nr 2 Konstancin Jez.
II miejsce Gimnazjum Nr 2 Piaseczno
III miejsce Gimnazjum Tarczyn
Mecz o III miejsce
Gimnazjum Z³otok³os – Gimnazjum Nr 2 Piaseczno (2:0)

toczy³a siê do stanu 16:16. Od tego momentu zawodnicy z Konstancina bardzo
dobr¹ taktyczn¹ zagrywk¹ i obron¹
w polu odskoczyli na 2 oczka, a trener z
Lesznowoli poprosi³ o czas. Dobra passa zespo³u z Konstancina skoñczy³a siê
przy wyniku 22:18. Lesznowola zabra³a
siê do odrabiania strat i po pasjonuj¹cej
koñcówce wygra³a pierwszego seta
25:23. Zdeprymowani przegranym
pierwszym setem zawodnicy z Konstancina nie mogli przeciwstawiæ siê w drugiej ods³onie dobrze dysponowanej dru¿ynie z Lesznowoli. Gospodarze odskoczyli na 5 punktów i „dowieŸli” wynik
do koñca seta (25:19) staj¹c siê Mistrzem
Powiatu Piaseczyñskiego podobnie, jak
ich kole¿anki dzieñ wczeœniej.
Dru¿ynom z Lesznowoli ¿yczymy
udanych startów w zawodach miêdzypowiatowych.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. Sportu

Grupa II
1. Gimn. Baniocha – Gimn. Lesznowola
2. Gimn. Lesznowola – Gimn. Z³otok³os
3. Gimn Z³otok³os – Gimn. Baniocha

0:2
2:1
2:0

I miejsce Gimnazjum Lesznowola
II miejsce Gimnazjum Z³otok³os
III miejsce Gimnazjum Baniocha
Mecz o I miejsce
Gimnazjum Lesznowola – Gimnazjum Nr 2 Konstancin Jez. (2:0)

Klasyfikacja koñcowa
1. Gimnazjum w Lesznowoli
2. Gimnazjum Nr 2 Konstancin Jez.
3. Gimnazjum w Z³otok³osie
4. Gimnazjum Nr 2 w Piasecznie
5. Gimnazjum w Baniosze
6. Gimnazjum w Tarczynie
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V Memoria³ im. Marcina Rowiñskiego
W dniach 28.02.-1.03 br. w hali
sportowej w £azach odby³ siê V Memoria³ im. Marcina Rowiñskiego w pi³ce no¿nej ch³opców – rocznik 99 i
m³odsi.
W turnieju wystartowa³o 12 dru¿yn, które drog¹ losowania podzielono na dwie grupy. W grupie A znalaz³y siê: Legia SSA. I, UKS £ady, KS Piaseczno, LUKS „SET” Lesznowola, Victoria G³osków, SEMP Ursynów. W grupie B rywalizowali: Legia SSA II, Korona Góra Kalwaria, UKS Lolek, Per³a Z³otok³os, Sparta Jazgarzew oraz wspó³organizator UKS Iwiczna. W grupach
grano systemem „ka¿dy z ka¿dym”, a
czas spotkania wynosi³ 15 minut. W
inauguracyjnym meczu spotka³y siê
dru¿yny „przyjezdne” z poza Gminy
Lesznowola Legia SSA. i UKS £ady,
gdzie pad³ wynik 4:2 dla warszawiaków. Zespo³y z Gminy Lesznowola gra³y ze zmiennym szczêœciem – LUKS
SET Lesznowola pokona³ Victoriê G³osków 3:0 i zaj¹³ pi¹te miejsce w grupie A. UKS Lolek zwyciê¿y³ z Per³¹ Z³otok³os 3:1, zremisowa³ 2:2 z Koron¹
Góra Kalwaria, a w bratobójczym meczu z UKS Iwiczna uleg³ 1:2. Zespó³ z
Nowej Iwicznej zwyciê¿y³ jeszcze w
meczu z Koron¹ Gór¹ Kalwari¹ 2:1 i
zaj¹³ 3 miejsce w grupie. W meczu o
9 miejsce UKS Lolek (5 miejsce w Gr.
B) pokona³ m³odziutki zespó³ z LUKS
SET Lesznowola (5 miejsce w Gr. A) 4:1.
W meczu o 5 miejsce UKS Iwiczna
uleg³ SEMP Ursynów 3:0 i zaj¹³ dobre
6 miejsce.

Rodzina Pañstwa Rowiñskich

- Jestem bardzo zadowolony z wystêpu
moich podopiecznych a 6 miejsce jest adekwatne do mo¿liwoœci technicznych tych
zawodników – powiedzia³ trener UKS
Iwiczna Jerzy Buczek.
Po rozgrywkach grupowych odby³a
siê prezentacja sekcji (oprócz pi³ki no¿nej)UKS Iwiczna gimnastyki artystycznej i judo, a nastêpnie rozgrywano fina³y.
W meczu na szczycie spotka³y siê Legia SSA I i SPARTA Jazgarzew. Mecz obfitowa³ w wiele piêknych akcji, a wyszkolenie techniczne m³odych zawodników budzi³o podziw t³umnie zgromadzonej widowni. Wynik 3:0 dla Legii nie
odzwierciedla ciê¿kiego boju, ale mniej
szczêœcia mieli ch³opcy z Jazgarzewa,
którzy nie wykorzystali kilku dogodnych sytuacji.
W trakcie turnieju wy³oniono równie¿ najlepszego bramkarza, najlepszego zawodnika i króla strzelców. Puchar najlepszego bramkarza otrzyma³

Filip Musia³ (Legia SSA. I), zaœ najlepszym zawodnikiem turnieju okaza³ siê
Micha³ Stok³osa (SEMP Ursynów). Najwiêcej bramek w turnieju strzeli³ Emil
Mo¿d¿onek (Legia SSA I) – 8 goli. Ceremonii uroczystego wrêczenia nagród i zakoñczenia V Memoria³u im.
Marcina Rowiñskiego dokonali: Wójt
Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka W¹sik, Jacek Bulak - Dyrektor
ZOPO, Ryszard Dusza i Jerzy Wiœniewski - Radni Gminy Lesznowola oraz najbli¿sza rodzina tragicznie zmar³ego
Marcina Rowiñskiego. Wszystkie zespo³y otrzyma³y puchary oraz pami¹tkowe dyplomy. Na koniec ceremonii
wrêczenia nagród dru¿yna Legii SSA.
z r¹k pani El¿biety Rowiñskiej (mama
œ.p. Marcina) i jej wnuków odebra³a
puchar przechodni.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. sportu

Klasyfikacja Koñcowa
1. Legia SSA I
2. Sparta Jazgarzew
3. Legia SSA II
4. UKS £ady
5. SEMP Ursynów
6. UKS Iwiczna
1. Korona Góra Kalwaria
2. Gosir Piaseczno
3. UKS Lolek
4. LUKS SET Lesznowola
5. Per³a Z³otok³os
6. Victoria G³osków
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Kalendarz imprez sportowych w Gminie Lesznowola
marzec-czerwiec 2009

1.

11.03.2009r. Tenis Sto³owy dziewcz¹t i Ch³opców (Szko³y
g. 12:00
Podstawowe i Gimnazja) (Szkolny Zwi¹zek
Sportowy)
roda

Hala Sportowa w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1

ZSP Nowa
Iwiczna

2.

14.03.2009r. V Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Mazowieckiego
Zwi¹zku Pracodawców w Gminie Lesznowola
9:00
Sobota

Hala Sportowa w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1

ZOPO, MZPGL

3.

3.04.2009r.
g. 12:00
pi¹tek

Hala Sportowa w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1

ZS £azy

4.

17.04.2009r. Mini Pi³ka No¿na dziewcz¹t i ch³opców Szkó³
g. 10:00
Podstawowych (Szkolny Zwi¹zek Sportowy)
pi¹tek

Stadion w Lesznowoli przy ZSP
ul. Szkolnej 8
Lesznowola

5.

20.04.2009r. Mini Pi³ka No¿na ch³opców Szkó³ Podstawowych
g. 10:00
(Szkolny Zwi¹zek Sportowy) zawody powiatu
Poniedzia³ek piaseczyñskiego

Stadion w Lesznowoli przy SZS, ZSP
ul. Szkolnej 8
Lesznowola

6.

21.04.2009r. Mini Pi³ka No¿na dziewcz¹t Szkó³ Podstawowych
(Szkolny Zwi¹zek Sportowy) zawody powiatu
g. 10:00
piaseczyñskiego
wtorek

Stadion w Lesznowoli przy SZS, ZSP
ul. Szkolnej 8
Lesznowola

7.

25.04.2009r. III Zawody wêdkarskie £azach
sobota

Staw w £azach

ZOPO, Ko³o
Wêdkarskie
£azy II

8.

26.04.2009r. GD DANCE SHOW 2009
niedziela
Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego
o Puchar Wójta Gminy Lesznowola

Hala Sportowa w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1

ZOPO

9.

28.04.2009r. Ringo dziewcz¹t i ch³opców Gimnazjów (Szkolny
Zwi¹zek Sportowy)
g. 12:00
wtorek

Sala gimnastyczna
w Mrokowie przy ul.
M. wi¹tkiewicz

ZS Mroków

Mini Pi³ka Rêczna i pi³ka rêczna ch³opców i
dziewcz¹t (Szko³y Podstawowe) (Szkolny Zwi¹zek
Sportowy)

10. 5.05.2009r.
10:00
wtorek

Mini Pi³ka No¿na dziewcz¹t Szkó³ Podstawowych
(Szkolny Zwi¹zek Sportowy) zawody
miêdzypowiatowe

Stadion w Lesznowoli przy SZS, ZSP
ul. Szkolnej 8
Lesznowola

11. 6.05.2008r.
10:00
roda

Mini Pi³ka No¿na ch³opców Szkó³ Podstawowych
(Szkolny Zwi¹zek Sportowy) zawody
miêdzypowiatowe

Stadion w Lesznowoli przy SZS, ZSP
ul. Szkolnej 8
Lesznowola

12. 11.05.2009r. Czwórbój Lekkoatletyczny Szkó³ Podstawowych
dziewcz¹t (Szkolny Zwi¹zek Sportowy) zawody
g. 10:00
poniedzia³ek gminne i powiatu piaseczyñskiego

Stadion w Lesznowoli przy SZS, ZSP
ul. Szkolnej 8
Lesznowola

13. 12.05.2009r. Czwórbój Lekkoatletyczny Szkó³ Podstawowych
ch³opców (Szkolny Zwi¹zek Sportowy) zawody
g. 10:00
gminne i powiatu piaseczyñskiego
wtorek

Stadion w Lesznowoli przy SZS, ZSP
ul. Szkolnej 8
Lesznowola

14. 13.05.2009r. Liga Lekkoatletyczna Gimnazjów dziewcz¹t (Szkolny Stadion w Lesznowoli przy SZS, ZSP
Zwi¹zek Sportowy) zawody miêdzypowiatowe
ul. Szkolnej 8
Lesznowola
g. 10:00
roda
15. 14.05.2009r. Liga Lekkoatletyczna Gimnazjów ch³opców (Szkolny Stadion w Lesznowoli przy SZS, ZSP
Zwi¹zek Sportowy) zawody miêdzypowiatowe
ul. Szkolnej 8
Lesznowola
g. 10:00
czwartek
16. 18.05.2009r. Liga Lekkoatletyczna Gimnazjów (Szkolny Zwi¹zek
Sportowy) zawody miêdzypowiatowe
g. 10:00
poniedzia³ek

Stadion w Lesznowoli przy SZS, ZSP
ul. Szkolnej 8
Lesznowola

17. 19.05.2009r. Czwórbój Lekkoatletyczny Szkó³ Podstawowych
(Szkolny Zwi¹zek Sportowy) zawody
g. 10:00
miêdzypowiatowe
wtorek

Stadion w Lesznowoli przy SZS, ZSP
ul. Szkolnej 8
Lesznowola
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Lp.

Data

Nazwa imprezy, zawodów, dyscyplina

Jednostka
organizacyjna
odpowiedzialna
za organizacjê
zawodów

Miejsce

18. 20.05.2009r. Dwa ognie dziewcz¹t i ch³opców Szko³y Podstawowe Hala Sportowa w £azach
g. 12:00
(Szkolny Zwi¹zek Sportowy)
ul. Ks. S³ojewskiego 1
roda

ZS Mroków

19. 5.06.2009r.
g. 10:00
pi¹tek

IX Miêdzyprzedszkolna Spartakiada Jastrzêbiec
2009”

20. 6.06.2009r.
Sobota

XI Turniej Pi³ki Siatkowej M³odziczek o Puchar Wójta Hala Sportowa w £azach
Gminy Lesznowola
ul. Ks. S³ojewskiego 1

ZOPO, UKS
Lesznowola

21. 7.06.2009r.
niedziela

VI Turniej Pi³ki Siatkowej Amatorów

Hala Sportowa w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1

ZOPO, UKS
Lesznowola

22. 20.06.2009r
sobota

VI Mityng Lekkoatletyczny Gminy Lesznowola
(Dni Gminy Lesznowola)

Stadion w Lesznowoli przy ZOPO, UKS
ul. Szkolnej 8
Lesznowola

Zmiany zasad przyznawania
jednorazowej zapomogi z tytu³u
urodzenia siê dziecka oraz
dodatku do zasi³ku rodzinnego
z tytu³u urodzenia dziecka
Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu siê o jednorazow¹ zapomogê z tytu³u urodzenia siê dziecka, jak równie¿
o dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka, wymagane bêdzie przed³o¿enie zaœwiadczenia lekarskiego potwierdzaj¹cego, ¿e matka
dziecka pozostawa³a pod opiek¹ lekarsk¹ przez okres od 10 tygodnia ci¹¿y
do dnia porodu.
W praktyce oznacza to, ¿e osoby,
które po 1 listopada 2009 r. z³o¿¹ wniosek o tzw. „becikowe” oraz dodatek do
zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia
dziecka bez wzglêdu na to kiedy dziecko siê urodzi³o lub kiedy zosta³o poczête a nie bêd¹ posiada³y zaœwiadczenia lekarskiego – otrzymaj¹ decyzjê odmown¹.
Niestety do dnia dzisiejszego nie ma
rozporz¹dzenia mówi¹cego o tym, jak
ma wygl¹daæ zaœwiadczenie.
Wiêcej informacji mog¹ Pañstwo
uzyskaæ na stronie Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej www.gops-lesznowola.pl w
dziale aktualnoœci lub pod numerem telefonu /22/757-92-32
Aleksandra Wiœniewska
Inspektor ds. œwiadczeñ rodzinnych

Gminne Przedszkole
w Jastrzêbcu,
ul. £¹kowa 13
Wólka Kosowska

Korzystaj¹c z mo¿liwoœci spotkania
z Pañstwem na ³amach Biuletynu Gminy
Lesznowola chcia³abym podzieliæ siê kilkoma informacjami.
Myœlê, ¿e wszyscy z niecierpliwoœci¹
oczekujemy nadejœcia wiosny. Pochmurne, zimne dni, opady œniegu i deszczu
oraz czêste zmiany pogody nie sprzyjaj¹ zdrowiu. Mam nadziejê, ¿e ju¿ za nami
bardzo ciê¿ki w tym sezonie okres infekcyjny. W pierwszych tygodniach roku
iloœæ zachorowañ na infekcje wirusowe
i bakteryjne by³a olbrzymia. Ka¿dego
dnia do Oœrodków Zdrowia zg³aszali siê
pacjenci, czêsto z bardzo nasilonymi objawami zaka¿eñ, g³ównie dróg oddechowych, wysok¹ temperatur¹ i ogólnym
bardzo z³ym samopoczuciem. W tym
okresie ka¿dego dnia nasi lekarze przyjmowali w dwóch Oœrodkach Zdrowia od
200 do nawet 250 osób! Staraliœmy siê
nikogo nie pozostawiæ bez pomocy, co
wi¹za³o siê z bardzo du¿ym zaanga¿owaniem ca³ego zespo³u SALUSA – lekarzy, pielêgniarek i rejestratorek. Jeszcze
raz bardzo im za to dziêkujê.
Pocz¹tek roku to równie¿ zmiany w
zakresie œwiadczonych przez NZOZ SALUS us³ug medycznych. Jak ka¿dego roku
jako zarz¹dzaj¹ca organizacj¹ opieki
zdrowotnej na naszym terenie do³o¿y³am wszelkich starañ, aby wynegocjowaæ
jak najlepsze dla naszych pacjentów warunki œwiadczenia us³ug. Bior¹c pod uwagê bardzo du¿e i rosn¹ce z ka¿dym rokiem zainteresowanie leczeniem rehabilitacyjnym i specjalistycznym oraz ci¹gle
rosn¹c¹ iloœæ naszych pacjentów, po intensywnych negocjacjach z Narodowym

Funduszem Zdrowia uda³o mi siê zwiêkszyæ kontrakty w nastêpuj¹cym zakresie:
1. Œwiadczenia w zakresie fizjoterapii
ambulatoryjnej (zabiegi rehabilitacyjne) – wzrost w stosunku do roku 2008
o 65%, a w stosunku do roku 2007trzykrotny wzrost iloœci zabiegów.
2. Œwiadczenia w zakresie diabetologii
i chirurgii ogólnej – w ka¿dym z zakresów dwukrotny wzrost iloœci
œwiadczonych us³ug
3. Œwiadczenia w zakresie ginekologii –
trzykrotny wzrost iloœci œwiadczonych
us³ug.
Zwiêkszenie w takim zakresie iloœci
porad i zabiegów powinno byæ wyraŸnie odczuwalne dla pacjentów, korzystaj¹cych ze œwiadczeñ Poradni Rehabilitacji i Poradni Specjalistycznych.
Mam nadziejê, ¿e przedstawione informacje u³atwi¹ korzystanie z opieki
zdrowotnej na naszym terenie. ¯yczê
Pañstwu szybkiego nadejœcia wiosennego o¿ywienia – zarówno w naszych
ogródkach jak i w samopoczuciu.
Z powa¿aniem,
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El¿bieta Rosiek
Kierownik NZOZ SALUS
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Relacje z otwartych imprez kulturalno artystycznych
GOK Lesznowola  koncerty, wernisa¿e, wystêpy
z okresu grudzieñ 2008  luty 2009

Koncert andrzejkowy
w Mysiadle  Studio Piosenki
W niedzielê, 30.11.2008 roku w Filii
GOK w Mysiadle odby³ siê œwietny koncert w wykonaniu STUDIA PIOSENKI.
Przygotowany zosta³ przez pani¹ Iwonê
Manista-Kutryœ, która prowadzi zajêcia
w filii GOK w Mysiadle. Zaœpiewa³y: Ola
Pietrzak, Karolina Zaprawa, Martyna
Basznia (grupa dzieciêca), Ma³gorzata
Bazañska, Ola Saubut, Ewa Kowalska,
Ewa Falkowska, Martyna Tatol, Wiktoria
Szyroki, Magda Peter (grupa m³odzie¿owa) oraz Sekstet Wokalny, w którym wyst¹pi³y panie: Aneta Œwieboda, Monika
Misztal, Katarzyna Galica-Polit, Violetta
Czarnecka, Anna Maria Zagórska, no i nasza wspania³a Iwona Manista-Kutryœ.
Publicznoœæ by³a oczarowana bardzo
wysokim poziomem, mo¿liwoœciami
wokalnymi uczestniczek oraz wspania³¹
atmosfer¹ wieczoru. /JW¯

Uroczysta Gala
V Gminnych Teatraliów
W pi¹tek, dnia 5 grudnia 2008 roku o
godzinie 12.00 w filii GOK w Mysiadle rozpoczê³a siê Uroczysta Gala V Teatraliów. Wszystkich goœci i uczestników
powita³a pani Hanna Kosik – Przewodnicz¹ca Rady Gminy Lesznowola, która
wraz z Dyrektor GOK w Lesznowoli Jolant¹ Walentyn¹ ¯abczak mia³y zaszczyt
pogratulowaæ nagrodzonym i wyró¿nionym przez Jury Konkursu. Podczas Gali
rozdane zosta³y nagrody i wyró¿nienia,
a dwa zwyciêskie zespo³y teatralne zaprezentowa³y raz jeszcze swoje przedstawienia. Dodatkow¹ nagrod¹ podczas
Gali dla wszystkich uczestników by³o
wspania³e przedstawienie teatralne w
wykonaniu Aktorów Scen Warszawskich,
którzy zaprezentowali piêkny spektakl
teatralny pt. „Noc pe³na cudów”. Serdecznie dziêkujemy wszystkim uczestnikom Przegl¹du za udzia³ w tym tak
wa¿nym i piêknym wydarzeniu kulturalnym, jakim by³y V Gminne Teatralia.

Koncert Kolêd i Pastora³ek
zespo³u Trebunie-Tutki
w kociele w Starej Iwicznej
Wieczorem, dnia 28 grudnia 2008 roku
o godz. 1900 w koœciele pw. Zes³ania

Ducha Œwiêtego w Starej Iwicznej zebra³ siê t³um ludzi, pragn¹cych prze¿yæ
wspaniale zapowiadaj¹cy siê koncert
znakomitego zespo³u „Trebunie-Tutki”.
Wœród œwiat³a œwiec, przed piêknym,
bo¿onarodzeniowym o³tarzem wyst¹pi³a muzykuj¹ca od pokoleñ rodzina
odziana w góralskie stroje, z tradycyjnymi instrumentami i niezwyk³¹, legendarn¹ werw¹. Zespó³, który gra³ na najwiêkszych Festiwalach Muzyki Œwiata
w Europie, Azji i Ameryce Pó³nocnej,
przyj¹³ nasze zaproszenie i ten wieczór
nale¿a³ do mieszkañców Gminy Lesznowola. Energetyczna muzyka, œwietne
wykonanie i aran¿acja utworów, elementy teatralne oraz skoczny taniec –
wszystko to sprawi³o, ¿e koncert sta³
siê prawdziwym widowiskiem, a brawom nie by³o koñca.

Drugi Wernisa¿ w Galerii na Górce
„Tradycje Bo¿ego Narodzenia” to tytu³ kolejnej wystawy w „Galerii na Górce.” W czwartkowy wieczór, 8 stycznia,
odby³ siê drugi ju¿ wernisa¿. Nie spodziewaliœmy siê a¿ tylu goœci. Galeria pêka³a
w szwach. Za oknami mróz, a w Galerii
ciep³o, bo na œcianach, tym razem, ludowe obrazy, anio³y i œwi¹tki. Parapety ciasno zastawione szopkami krakowskimi
i drewnianymi rzeŸbami Œwiêtej Rodziny, ma³ego Jezuska i œw. Miko³aja. Zapach
drewna, gor¹cych napojów korzennych
i pierników sprawi³, ¿e jeszcze przez
chwilê poczuliœmy siê jak w Wigiliê. Byli u nas prawdziwi kolêdnicy, z krêc¹c¹
siê, kolorow¹ gwiazd¹. Pan profesor,
Marian Pokropek, opowiedzia³ o historii
kolêdowania. Pani Urszula S³owiñska,
instruktor GOK, która na wystawê przygotowa³a kopiê Madonny Czêstochowskiej przybli¿y³a zebranym historiê tego
pierwszego przedstawienia Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem. Swe prace tak¿e
wyeksponowali instruktorzy inni GOK –
pani Aleksandra G¹sowska oraz pan Marcin Minor. Pani Dyrektor, Jolanta Walentyna ¯abczak, og³osi³a wyniki konkursu
„Piêkna Karta Œwi¹teczna”. W kategorii
dzieciêcej I miejsce zdoby³a Olga Jaroñ
z ko³a plastycznego w filii GOK w Mysiadle, II miejsce zdoby³ Adrian Dymiñski
z kl. Vc ZSP w £azach, III miejsce – Bart³omiej Sadowski z kl. VI ZSP w Leszno-

woli. W kategorii m³odzie¿owej wygra³a Kinga Wierzga³a z kl. III a ZSP w Nowej Iwicznej, II miejsce zaj¹³ Mateusz Lipowski a III miejsce Dorota Kwiatkowska – oboje z kl. III a ZSP w Lesznowoli.
Wyró¿nienie zdobyla praca Ani Karpiniak
z kl. I ZSP w Mrokowie. Laureaci odebrali swoje nagrody i otrzymali wielkie
brawa od publicznoœci. Potem sala wype³ni³a siê œpiewem. Stare pastora³ki
przypomnieli Stanis³aw Szczyciñski
i Marcin Bornus Szczyciñski. Chór na
szeœædziesi¹t g³osów niós³ siê a¿ po krañce wsi. Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy pomogli nam stworzyæ tak¹
atmosferê. Szczególne podziêkowania
dla Pana profesora Mariana Pokropka, za
wypo¿yczenie swoich eksponatów z prywatnego Muzeum Sztuki Ludowej
w Otrêbusach.

I Wielki Przegl¹d Twórczoci
Uczestników Zajêæ Cyklicznych
GOK Lesznowola
pt. Gruszki na wierzbie 2009
w Filii GOK w £azach
Tu¿ po godzinie 1500, w sobotê 7 lutego 2009 roku odby³o siê wielkie œwiêto Gminnego Oœrodka Kultury w Lesznowoli. Miejscem wydarzenia by³a sala
koncertowa w œwietlicy w £azach, gdzie
GOK posiada swoj¹ filiê. Na pocz¹tku
uroczystego wydarzenia Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w Lesznowoli pani
Jolanta Walentyna ¯abczak powita³a
wszystkich przyby³ych goœci. Opowiedzia³a po krótce o dzia³aniach GOK na
terenie Gminy Lesznowola i wyt³umaczy³a wszystkim ¿artobliwy tytu³ Przegl¹du.
Dyrektor GOK podziêkowa³a serdecznie
Wójt Gminy Lesznowola pani Marii Jolancie Batyckiej-W¹sik za sta³e wspieranie rozwoju kultury i dzia³añ artystycznych na terenie Gminy. Pani Wójt Gminy
Lesznowola piêknie podziêkowa³a
uczestnikom zajêæ za ich zaanga¿owanie i chêæ rozwijania talentów, a potem
uroczyœcie otworzy³a I Wielki Przegl¹d
Twórczoœci Uczestników Zajêæ Cyklicznych GOK Lesznowola. Na scenê wyszed³
pan Marcin Minor, który przez ca³e popo³udnie zapowiada³ po kolei wszystkie
prezentuj¹ce siê grupy. Trzeba nadmieniæ, ¿e pan Marcin Minor – nie tylko za-
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powiada³ wszystkie wystêpy podczas
Przegl¹du, ale by³ te¿ autorem piêknej
scenografii i opiekunem wydarzenia. Na
codzieñ mo¿emy go spotkaæ w filii GOK
w £azach, gdzie prowadzi warsztaty artystyczne i bêbniarskie. Pierwsi zaprezentowali swoje umiejêtnoœci uczestnicy zajêæ tanecznych prowadzonych
przez pani¹ Paulinê Wielgosz w £azach.
Byliœmy œwiadkami bardzo ciekawego
tañca z elementami akrobatycznymi – co
zosta³o przyjête gor¹cymi brawami. Nastêpnie na scenê wyszli uczestnicy zajêæ
z bêbnami. Afrykañskie rytmy wype³ni³y
ca³¹ salê. Dzieci zagra³y wspaniale! Kolejny wystêp – zaœpiewa³ Chór z Mrokowa pod kierunkiem pana Ryszarda Pasiñskiego. Nie tylko œpiewaczki, ale i wspaniali muzykanci podbili serca publicznoœci. Nagle na naszej scenie zrobi³o siê
kolorowo i ludowo – wszystkim od dawna znany zespó³ œpiewaczy TÊCZA pod
kierunkiem panów: Tomasza Nowaka
i Grzegorza Toporowskiego – zaprezentowa³ siê w piêknych strojach wilanowskich. Mocne i dŸwiêczne g³osy, piêkna
muzyka – wielkie brawa dla TÊCZY! Publicznoœæ z wielk¹ przyjemnoœci¹ obejrza³a kolejny wystêp i z zaciekawieniem
czeka³a na nastêpne. Zajêcia baletowe
nie nale¿¹ do naj³atwiejszych, jednak na
Przegl¹dzie mieliœmy przyjemnoœæ ogl¹dania a¿ dwóch grup baletowych, których opiekunk¹ jest pani Wioletta Milczuk w filii GOK w Mysiadle. Ambitne
4-latki w kolorowych strojach zatañczy³y przeœlicznie! Po wystêpie dzieci wykona³y przed publicznoœci¹ prawdziwy
uk³on z gracj¹. Wystêp dzieci z zajêæ
baletowych bardzo spodoba³ siê publicznoœci. Pani Wioletta Milczuk przygotowa³a tak¿e grupê m³odzie¿ow¹. Wielki
wdziêk i elegancja ruchów dziewcz¹t na
scenie zaskoczy³a wszystkich. Piêkny

wystêp baletowy zosta³ nagrodzony
gromkimi brawami. Nastêpnie zobaczyliœmy dzieci uczêszczaj¹ce na zajêcia teatralne do pani Magdaleny Klocek w filii
GOK w Mysiadle. Przypomnijmy, ¿e Teatrzyk „FRETKA I METKA” zaj¹³ I miejsce
na V Gminnych Teatraliach Lesznowola
2008. Po wystêpie teatralnym nadszed³
czas na kolejne popisy wokalne. Grupa
m³odzie¿owa ze STUDIA PIOSENKI z filii
GOK w Mysiadle pod kierunkiem pani
Iwony Manista-Kutryœ. Dziewczêta zaœpiewa³y dwie piosenki i zosta³y nagrodzone gor¹cymi brawami. Potem nadszed³ czas na wystêp pañ ze STUDIA PIOSENKI. Wspania³e, mo¿na by rzec profesjonalne wykonanie zachwyci³o publicznoœæ. Piêkne kobiety, piêkne g³osy! Nastêpnie zobaczyliœmy wspania³e m³odzie¿owe wystêpy taneczne oraz latynoski
pokaz tañca pañ w wykonaniu uczestników zajêæ prowadzonych przez œwietnych instruktorów – Katarzynê i Mario
Di Somma w filii GOK w Mysiadle. Po gor¹cych tanecznych rytmach wyst¹pi³
Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku z
siedzib¹ we W³adys³awowie. Chór OKTAWA pod kierunkiem pani Magdaleny Œwiderek zaœpiewa³ pieœni w kanonie. Jak zaznaczy³a pani Magdalena s¹ to pieœni dla
dzieci ma³ych i du¿ych, co okaza³o siê
prawd¹, gdy¿ i mali i duzi nagrodzili chór
wielkimi brawami. Nastêpnie piêkny
choæ króciutki koncert m³odego ucznia
przygotowanego przez pana Artura Liwiñskiego, który prowadzi naukê gry na
pianinie w filii GOK w Mysiadle. M³ody
pianista zosta³ nagrodzony wielkimi brawami. By³ to ju¿ ostatni wystêp na scenie podczas czêœci artystycznej Przegl¹du pt. „Gruszki na wierzbie ’2009”. Na
œcianach sali widowiskowej w filii GOK
w £azach zaprezentowana zosta³a wielka wystawa prac uczestników zajêæ pla-

stycznych. Mogliœmy podziwiaæ piêkne
gobeliny z Pracowni Tkactwa w Wólce
Kosowskiej pod kier. El¿biety Modzelewskiej oraz z Pracowni Tkackiej „PRZEPLOTki” pod kier. Ewy Kamiñskiej z Mysiad³a. Obrazy, rysunki i collage pochodz¹ z GOK-owskich pracowni z Mysiad³a
(pod kier. Anny Koz³owskiej-£uc), W³adys³awowa – UTW (pod kier. Urszuli S³owiñskiej), £az (pod kier. Marcina Minora), Lesznowoli (pod kier. J.W. ¯abczak)
i Wólki Kosowskiej (pod kier. Krzysztofa
Marciszewskiego). Na œcianie równie¿
zaprezentowane zosta³y teksty m³odzie¿y uczêszczaj¹cej na warsztaty literackie w Mysiadle, które prowadzi Agnieszka Mioduszewska – Korni³ow. Wœród
publicznoœci mogliœmy zauwa¿yæ karnawa³owe stroje, gdy¿ po czêœci artystycznej odby³ siê bal przebierañców dla
wszystkich uczestników wydarzenia. To
by³ bardzo mi³y wieczór. Kolejny Wielki
Przegl¹d GOK Lesznowola Pt. „Gruszki
na wierzbie” ju¿ za rok!

Nuty mi³oci
w ró¿nych kulturach
 muzyka wiata w Magdalence
Wieczorem, 15 lutego w koœciele p.w.
Œw. Marii Magdaleny odby³ siê piêkny
koncert pt. „Nuty mi³oœci w ró¿nych kulturach” – muzyka œwiata. Zagrali: Krzysztof Œcierañski – znany i podziwiany nie
tylko w Polsce wirtuoz gitary, Jerzy Besala, œwietny pisarz, historyk i z zami³owania muzyk oraz znakomita Ania Patynek, zwi¹zana w tej chwili z zespo³em
„Budka Suflera” – graj¹ca na bêbnach
Djembe. Muzycy zaprosili nas w œwiat
niezwyk³ych wzruszeñ. By³y to muzyczne refleksje na temat szeroko pojêtej
mi³oœci. Serdecznie dziêkujemy artystom
za ten piêkny wieczór!

Niektóre relacje z wydarzeñ kulturalnych
w so³ectwach  spotkania, zabawy
z okresu listopad 2008  luty 2009

Andrzejki w £azach
W dniu Œwiêtego Andrzeja w wielu
miejscach naszego kraju odbywaj¹ siê
bardzo lubiane przez dzieci, m³odzie¿ i
osoby doros³e zabawy, na których nie
brakuje ani wró¿b, ani tanecznej muzyki, ani te¿ wszelkich s³odkoœci. Andrzejki, jakie mia³y miejsce w Œwietlicy w £azach, zgromadzi³y rodziców i dzieci z £az

i okolic. Pani Joanna Jagodziñska, VicePrezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi £azy i Okolic dzielnie pomaga³a
naszym milusiñskim w tradycyjnej wró¿bie lania wosku. Pan Maciej Rudnicki –
Prezes SNRRW£iO czuwa³ wraz z innymi
gospodarzami imprezy nad zabaw¹. Pan
Rados³aw Juraszek fotografowa³ wydarzenie i niebawem bêdziecie mogli Pañstwo zobaczyæ jego dokumentacjê foto-

graficzn¹ w Galerii Foto-GOK. Dziewczêta – Paulina Kozie³, Renata Kacprowicz
i Lidka Polak przeprowadzi³y inne znane wró¿by przy przygotowanych wczeœniej stoliczkach. Pani Agnieszka Korni³ow – pracownik Gminnego Oœrodka
Kultury w Lesznowoli, przez ca³y wieczór prowadzi³a ró¿ne zabawy i tañce,
w których wziê³y udzia³ wszystkie dzieci. Podczas imprezy odby³ siê konkurs
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z nagrodami na najbardziej czarodziejskie przebranie! Pani Jolanta Walentyna ¯abczak, dyrektor GOK w Lesznowoli
zaprosi³a na scenê wszystkie przebrane dzieci: Cyganki, Wró¿ki, Czarodziejów, Czarownice, Elfy i inne magiczne
osoby, oraz powo³a³a Jury, w którego
sk³ad wesz³y dzieci starsze i wybra³y
zwyciê¿ców. Jednak wszystkie inne
dzieci, które stanê³y do konkursu, by³y
przebrane tak piêknie i pomys³owo, ¿e
równie¿ otrzyma³y nagrody za udzia³
w weso³ym konkursie. Wœród ró¿nych
gier ruchowych oraz tanecznych nie zabrak³o zabawnego konkursu na taniec
w parach z kolorowym balonikiem.
Dzieci dzielnie walczy³y o s³odk¹ nagrodê, bawi¹c siê przy tym wyœmienicie.
Du¿o œmiechu i pogubionych przez nieuwagê baloników – tak mo¿na okreœliæ
tê czêœæ andrzejek.

Andrzejki w Wólce Kosowskiej
Wró¿by to stara jak œwiat metoda na
poznanie przysz³oœci. Któ¿ z nas nie jest
ciekawy, co go czeka jutro, pojutrze czy
za kilka lat? Tylko podczas jednej jedynej nocy w ci¹gu roku – 29 listopada

wró¿by zyskuj¹ niezwyk³¹ moc. Wigilia
œw. Andrzeja to czas radosnych spotkañ
z przyjació³mi i œwietna okazja do uchylenia r¹bka tajemnicy spowijaj¹cej przysz³oœæ.
Mimo, ¿e to g³ównie panie otwarte
s¹ na tajemnicze praktyki maj¹ce na celu
uchylenie chocia¿ r¹bka tajemnicy przysz³oœci, zdarza siê, ¿e tak¿e panowie
chêtnie poddaj¹ siê magii wró¿b. Szczególnie w takie wieczory jak wigilia œw.
Andrzeja, czyli inaczej mówi¹c w Andrzejki wszyscy bez wzglêdu na p³eæ
chêtnie w³¹czamy siê do wró¿ebnej zabawy w poznawanie przysz³oœci. W sobotê 29 listopada 2008 r. w œwietlicy
w Wólce Kosowskiej odby³ siê „Wieczór
Andrzejkowy”. W uroczystoœci tej bra³y
udzia³ dzieci z Kosowa i Wólki Kosowskiej.
Impreza odby³a siê w magicznym nastroju, gdzie oprócz dobrej zabawy (tañce, œpiewanie piosenek, konkursy) wró¿ono dzieciom (z kart, butów, liter, cyfr,
imion, obr¹czkom, wosku, ze szpilek, co
mnie czeka, z talerzyków, z koœci do gry).
Ka¿da panna czy kawaler za pomoc¹
wró¿b mogli zapytaæ o swoj¹ drug¹ po-

³owê, uzyskaæ odpowiedŸ na to „kim
bêdzie”. Tradycyjna wró¿ba z butami
wskaza³a nam kto pierwszy wyjdzie za
m¹¿. Nie oby³o siê równie¿ bez lania
wosku. By³o du¿o œmiechu i radoœci wiele. Chocia¿ na wró¿by andrzejkowe nale¿y spojrzeæ z przymru¿eniem oka, to
z pewnoœci¹ ka¿dy z niecierpliwoœci¹
bêdzie czeka³ nastêpnych Andrzejek.
W trakcie zabawy andrzejkowej nie
mog³o równie¿ zabrakn¹æ ró¿nych gier
ruchowych, zrêcznoœciowych oraz tanecznych. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody od pani El¿biety Zalewskiej
sponsorowane przez Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Lesznowoli. Nastêpnie odby³a siê dyskoteka. Na koniec
zabawy ¿yczyliœmy sobie spe³nienia marzeñ, choæ tak naprawdê to tylko od nas
zale¿y, czy spe³ni¹ siê te nasze marzenia, bo wró¿by i czary s¹ tylko weso³¹
zabaw¹. Wszyscy uczestnicy tego wyj¹tkowego wieczoru, którym przepowiadano przysz³oœæ, opuszczaj¹c Œwietlicê
pogodniej spogl¹dali na ¿ycie, bowiem
zabawy nigdy nie za wiele, szczególnie
gdy na dworze pochmurna pogoda.

Inne dzia³ania Gminnego Orodka Kultury w Lesznowoli
z okresu listopad 2008  luty 2009

GOK-FILM LESZNOWOLA
W grudniu ruszy³a GOK-owska filmoteka wydarzeñ kulturalnych. Od tej pory
mo¿na ogl¹daæ filmy reporta¿owe
z koncertów, wernisa¿y i innych ciekawych wydarzeñ kulturalnych i artystycznych organizowanych na terenie naszej
Gminy. Filmy dostêpne s¹ w internecie
– jako wersje skrócone (na stronie:
www.gok.lesznowola.pl w dziale GOKFILM LESZNOWOLA), natomiast pe³ne
wersje niektórych filmów (na p³ytach
DVD) mo¿na wypo¿yczaæ jak ksi¹¿ki w
Bibliotece Publicznej w Lesznowoli oraz
jej filiach.

Ferie zimowe z GOK Lesznowola
Podczas ferii zimowych Gminny Oœrodek Kultury w Lesznowoli zaproponowa³
dzieciom ciekawe spêdzenie czasu na
codziennych, kilkugodzinnych spotkaniach pod wspólnym tytu³em „Zimowe
podró¿e ma³e i du¿e”. W trzech miejscach naszej gminy – w Mysiadle, Wólce
Kosowskiej i w £azach dzieci w wieku
szkolnym prze¿ywa³y ró¿ne, wspania³e
przygody ze sztukami teatralnymi, pla-

stycznymi, muzycznymi, wokalnymi – na
zajêciach artystycznych. Wyje¿d¿a³y te¿
do kina na najnowsze filmy oraz na basen, gdzie mog³y pluskaæ siê, p³ywaæ
i zje¿d¿aæ na wodnych zje¿d¿alniach do
woli. Podczas zajêæ stacjonarnych nasi
milusiñscy dowiedzieli siê te¿ wielu ciekawych rzeczy na temat ró¿nych miejsc,
takich jak staro¿ytna Grecja, Afryka, Japonia, Tajlandia, Kambod¿a, poniewa¿
instruktorzy przygotowali wiele ciekawostek, gier i zabaw dotycz¹cych ró¿nych rejonów œwiata. Feriowicze podró¿owali równie¿ w czasie i przestrzeni –
goœcili w œwiecie bajek, w œwiecie iluzji,
a nawet w piekle i niebie. Ostatniego
dnia ferii zimowych w filii GOK w Mysiadle odby³ siê wspólny bal kostiumowy,
na którym barwni animatorzy weso³o
zabawiali naszych milusiñskich. Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹,
gdzie w poszczególnych dzia³ach (miejscowoœci) mo¿na obejrzeæ fotorelacje
z tych przemi³ych dwóch tygodni
z dzieæmi z naszej gminy. A Wam, drogie dzieci, serdecznie dziêkujemy za zawsze uœmiechniête buzie! /JW¯

Nowe logo
Gminnego Orodka Kultury
Gminny Oœrodek Kultury w Lesznowoli otrzyma³ nowe logo, które pojawiaæ
siê bêdzie od tej pory na wszelkich plakatach mówi¹cych o wydarzeniach organizowanych przez GOK. Nowy znak graficzny przedstawia star¹, m¹dr¹, mocno
zakorzenion¹ w tradycjach wierzbê, wypuszczaj¹c¹ ci¹gle to nowe listki, symbolizuj¹ce ci¹gle œwie¿e i twórcze myœlenie. Gruszki zaœ – niecodzienne owoce tego drzewa symbolizuj¹ tutaj nie niespe³nione obietnice, a artystyczn¹ wra¿liwoœæ, pomys³owoœæ i rzeczy pozornie
niemo¿liwe, a jednak spe³nialne. Ka¿dy
z nas mo¿e odnaleŸæ w sobie talent i staæ
siê artyst¹, a my pragniemy w tych poszukiwaniach pomóc. Bo po co mamy
wyobraŸniê? By niemo¿liwe spe³niaæ!
Wszak to artystyczny œwiat! Dlaczegó¿
by wiêc nie? Autorem projektu jest pan
Marcin Minor – nasz instruktor ds. artystycznych organizacji kultury oraz artysta plastyk i grafik, pracuj¹cy na co dzieñ
w Filii GOK w £azach. Serdecznie dziêkujemy Autorowi./JW¯
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Kalendarium imprez
GOK Lesznowola

na marzec kwiecieñ 2009
GMINNY DZIEÑ KOBIET  Robert Rozmus Show w £azach
Zapraszamy na wspania³y wystêp w wykonaniu œwietnych artystów! Dnia 7.03.2009 r. o godz. 17.00
– wyst¹pi znany i lubiany Robert Rozmus z zespo³em Mizgalski Band. Miejsce wydarzenia: Hala
sportowa przy ZSP w £azach. Wstêp wolny.

WERNISA¯ WYSTAWY Rysunku Graficznego Anny Szymañskiej  Galeria Na Górce
12 marca 2009r. o godz. 19.00 w Galerii Na Górce odbêdzie siê wernisa¿ WystawyRysunku Graficznego Anny Szymañskiej pt. „Kobieta w wyobraŸni”. Podczas wernisa¿u odbêdzie siê koncert muzyczno wokalny w wykonaniu Swiet³any ¯arczyñskiej (œpiew) i Piotra Piskorza (instrumenty klawiszowe). Autorka prac plastycznych równie¿ zaœpiewa. Wstêp wolny.

WIECZÓR POETYCKI Barbary Bia³ow¹s w Mysiadle
14 marca 2009 o godz. 17.00 zaprosimy Pañstwa na piêkny, poetycki wieczór. Poetka, Barbara
Bia³ow¹s przeczyta swoje wiersze. Zostanie te¿ przeprowadzona ciekawa rozmowa na temat jej
twórczoœci, a ca³e wydarzenie uœwietni koncert na gitarê. Podczas wieczorku bêdzie mo¿na zakupiæ
najnowszy tomik poezji poetki Pt. „OdnaleŸæ w sobie” wraz z autografem autorki. Wstêp wolny.

WERNISA¯ FOTOGRAFII Ludwika Tomczyka w Magdalence
W sobotê, 4.04.2009 r. o godz. 18.00 zaprosimy Pañstwa na wernisa¿ wystawy fotograficznej pt.
„Spojrzenie na gniazda ptaków”. Autorem fotografii jest pan Ludwik Tomczyk. Miejsce wydarzenia: „Klub pod sosnami” przy ul. Leœnej 42 (dawny budynek Centrali TPSA – I piêtro) w Magdalence.
Wstêp wolny.

GMINNY DZIEÑ SENIORA  Zespó³ Pieni i Tañca L¥SK w Nowej Iwicznej
Wspania³e, barwne widowisko, cudowna, energetyczna muzyka ludowa, kolorowe stroje, piêkne
panny i kawalerowie! Zapraszamy najserdeczniej na pe³en radoœci wystêp znakomitego Zespo³u
Pieœni i Tañca ŒL¥SK, który odbêdzie siê w sobotê, dnia 19 kwietnia 2009 roku o godzinie 17.00
w sali gimnastycznej przy ZSP w Nowej Iwicznej. Wstêp wolny.

WERNISA¯ WYSTAWY fotografii na drewnie Miros³awa ikcelam Ma³eckiego  Galeria Na Górce
W kwietniu (23.04.2009 r. godz. 19.00 ) w Galerii Na Górce odbêdzie siê wernisa¿ Wystawy Fotografii na drewnie „Obok nas – mój œwiat drewnem malowany”. Autor – Miros³aw ikcelam Ma³ecki
wyeksponuje piêkne prace wykonane niecodzienn¹ technik¹ i opowie o swojej twórczoœci. Podczas
wernisa¿u odbêdzie siê koncert muzyczny. Wstêp wolny.
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Biblioteka Publiczna w Mysiadle
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli
Wieczór wype³niony poezj¹

proszeni goœcie. Wyj¹tkowym uczestnikiem spotkania by³a Pani Ewa Jowik –
autorka wierszy wydanych przez bibliotekê w tomiku pt. „Zegar”. Pani Ewa zosta³a przez bibliotekê zaliczona do grona twórców lokalnych, których Gminna
Biblioteka Publiczna w Lesznowoli postanowi³a promowaæ i wspieraæ, publikuj¹c ich twórczoœæ.
W dniu fina³u konkursu „Mistrz
Czytelnictwa” mia³o miejsce zarówno spotkanie autorskie promuj¹ce
tomik wierszy Pani Ewy Jowik, jak
i wrêczenie nagród najzagorzal- Pani D. Bucholc Dyrektor GBP w Lesznowoli
wrêcza nagrody laureatom konkursu
szym czytelnikom. Nagrod¹ dla laureatów konkursu by³ w³aœnie tomik Ma³gorzata Ko³pak, Anna Mieszkowska,
„Zegar” oraz S³ownik Historyczny Anna Janicka, Barbara Granat, Marianna
Miejscowoœci Gminy Lesznowola.
Szel¹g, Ewa Jagie³³o, Janina Dusza, MaMamy nadziejê, ¿e pomys³ na- rianna Dziêcielska, El¿bieta Perzyna, Jagradzania najlepszych czytelników nusz Sienkiewicz, El¿bieta £abêda, Jan
pozycjami wydanymi przez biblio- D¹browski, Anna Sobierajska-Sokó³,
Pani Wójt wita goœci oraz gratuluje zgromadzonym
tekê spodoba siê, gdy¿ co mo¿e byæ Anna Laszuk- Chludziñska, Agnieszka
Mistrzom Czytelnictwa 2008
wartoœciowszego dla mi³oœników Dzikiewicz.
Gratulujemy!
i zasad konkursu Pani Danuta Bucholc – ksi¹¿ek ni¿ w³aœnie ksi¹¿ka? Nagrody
Opracowa³a
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. „Mistrz Czytelnictwa” wrêczy³a Pani
Magdalena Jab³oñska
W spotkaniu wziêli udzia³ przedsta- Maria Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt GmiSpecjalista ds. Promocji i reklamy
wiciele Samorz¹du Gminy: Pani Maria ny Lesznowola, która we wstêpie serJolanta Batycka-W¹sik – Wójt Gminy, Pani decznie przywita³a zgromadzonych goP.S. Tomik poezji „Zegar” do nabycia
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk – Sekre- œci oraz kolejnych sukcesów.
Poni¿ej przedstawiamy listê laure- w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lesztarz Gminy, Pani El¿bieta Ob³uska –
Skarbnik Gminy, Pañstwo Radni oraz za- atów konkursu „Mistrz Czytelnictwa nowoli.
2008”.
Serdecznie
wszystkim gratulujemy,
jednak pragniemy podkreœliæ i wyró¿niæ szczególnie jedna osobê: Pani¹
Alicjê Gawêdê, która po
raz drugi zosta³a najlepszym czytelnikiem. Z obliczeñ wynika, ¿e laureatka czyta 1 ksi¹¿kê
dziennie – gratulujemy!
A oto Nasi MistrzoPani Danuta Bucholc Dyrektor GBP w Lesznowoli wrêcza wie: Ewa Uœniacka, Anna M³odzie¿ recytuj¹ca wiersze dla dzieci i dla doros³ych
Mytnik, Iwona Zaprawa, autorstwa Pani E. Jowik
kwiaty Pani Ewie Jowik, autorce tomiku wiersz „Zegar”
Konkurs „Mistrz Czytelnictwa” organizowany przez Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Lesznowoli wpisa³ siê ju¿ w
tradycjê placówki.
Fina³ Konkursu podsumowuj¹cy rok
2008 odby³ siê w bibliotece w Mysiadle.
Spotkanie rozpoczê³a przywitaniem
i krótk¹ informacj¹ na temat pomys³u

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

Zapraszamy do bibliotek
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T e l e a d r e s y
Urzêdy
Urz¹d Gminy Lesznowola ul. GRN 60
tel. (022) 757-93-40 (42), fax. (022) 757-92-70
Urz¹d Pocztowy w Lesznowoli
ul. GRN 60, tel. (022) 757-93-21
Urz¹d Pocztowy w Wólce Kosowskiej
ul. Nadrzeczna 16, tel. (022) 756-15 26
Starostwo Powiatowe ul. Chyliczkowska 14
tel. (022) 757 20 60, 757 20 51, fax. (022) 757 11 58
Urz¹d Skarbowy ul. Czajewicza 2/4
tel. (022) 756 29 87, 750 19 41, fax. (022) 756 74 08
Urz¹d Skarbowy ul. Warszawska 1
tel. (022) 756 21 78, fax. (022) 757 09 45
Powiatowy Urz¹d Pracy ul. Szkolna 20
tel. (022) 756-73-61, 750-29-11
fax. (022) 757-20-28
ZUS Oddzia³ Piaseczno ul. Pu³awska 34
tel. (022) 757-02-51, 757-27-43
fax. (022) 757-27-45
KRUS Oddzia³ Regionalny w Warszawie
Placówka Terenowa ul. Ludowa 7
tel. (022) 737-00-30, 737-00-28, fax. (022) 737-00-29
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Chylice
ul. Dworska 7, tel. (022) 756-46-20, 756-43-33

Gminne Przedszkole w Kosowie ul. Karasia 49
tel. (022) 756-13-68
Gminne Przedszkole w Mysiadle ul. Osiedlowa 10
tel. (022) 756-71-02
Gminne Przedszkole w Zamieniu ul. B³êdna 32
tel. (022) 435-63-58, (022) 435-63-59

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

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

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

Publiczne szko³y i przedszkola
Zespó³ Szkó³ w Nowej Iwicznej ul. Krasickiego 56
tel. (022) 750-83-80
Zespó³ Szkó³ w Mrokowie ul. Marii Œwi¹tkiewicz 2A
tel. (022) 756-15-55
Zespó³ Szkó³ w £azach ul. Ks. S³ojewskiego 1
tel. (022) 757-73-61(62)
Zespó³ Szkó³ w Lesznowoli ul. Szkolna 8
tel. (022) 757-93-99
Szko³a Podstawowa w Mysiadle, ul. Osiedlowa 4
tel. (0-22) 425 59 98
Gminne Przedszkole w Lesznowoli ul. Szkolna 8
tel. (022) 498 29 11
Gminne Przedszkole w Jastrzêbcu ul. £¹kowa 13
tel. (022) 756-15-82

Oœrodek Zdrowia w Magdalence SALUS
ul. S³oneczna 273, tel. (022) 757-99-64
Oœrodek Zdrowia w Mrokowie SALUS
ul. Górskiego 4, tel. (022) 756-15-92
Oœrodek Zdrowia w Nowej Iwicznej EDMED
ul.Graniczna 33c, tel. (022) 701-49-10
Przychodnia dla Dzieci TOLEK
Nowa Wola, ul. Postêpu 7, tel. (022) 750-33-77
Lecznica Weterynaryjna w Lesznowoli
ul. GRN 61, tel. (022) 757-93-15
Klinika Weterynaryjna Redline w £azach
ul. £¹cznoœci 2 G, tel. (022) 757-77-74

Urz¹d Pocztowy
Urz¹d Pocztowy w Lesznowoli, ul. GRN 60
tel. (022) 757-93-21
Urz¹d Pocztowy w Wólce Kosowskiej, ul. Nadrzeczna 16
tel. (022) 756-15-26
Urz¹d Pocztowy Piaseczno1, ul.Koœciuszki 43
tel. (022) 756-85-94

Zak³ad Doœwiadczalny Instytutu Genetyki i Hodowli
Zwierz¹t PAN w Jastrzêbcu
ul. Postêpu 1, tel. (022) 756-17-11, 756-17-19
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Sport w Gminie Lesznowola
MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ JUDO
W £AZACH

Walka w parterze

Wiktor Maracewicz UKS Iwiczna
(po prawej stronie)

Zwyciêzcy w kategorii do 60 kg.
Na najwy¿szym stopniu podium najlepszy zawodnik turnieju Micha³ Ochnio UKJ 225 Warszawa

Pami¹tkowe zdjêcie ze spotkania z delegacj¹ z Francji
podczas V Miêdzynarodowego Turnieju judo

Zwyciêzcy klasyfikacji dru¿ynowej

ZAWODY W SIATKÓWCE

Siatkarki Gimnazjum w Lesznowoli w sk³adzie:
Siatkarze Gimnazjum w Lesznowoli w sk³adzie: Artur Kampczyk,
Eliza Winterot, Ewa Kaczmarczyk, Wioletta Podsibirska,
Ferenc Karol, Tomasz Pa³czak, Rafa³ B¹k, Kamil Makulski,
Sylwia Borowska, Nina Pyæ, Zuzanna D¹browska,
Krystian Bartnicki, Liwiñski Bart³omiej, Liwiñski Maciej,
Agata Krupa, Sylwia Jakubczak oraz trener Pawe³ Janus
Robert W¹sik oraz naczyciel WF Kamil Strza³kowski

MEMORIA£ IM. MARIANA ROWIÑSKIEGO

LUKS SET Lesznowola kontra GOSiR Piaseczno Mecz GOSiR Piaseczno – Legia SSA I
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 Sobolewska, Jolanta Czy¿ewska
Serwis fotograficzny: materia³y w³asne
Przygotowanie, sk³ad i druk: Rajgraf 05-120 Legionowo, ul. Mazowiecka 50 B, tel. (0-22) 784 86 58, e-mail: rajgraf@wp.pl

UKS Iwiczna
z pucharem za 6 miejsce
Nak³ad: 2000 egz.
Biuletyn Informacyjny
Gminy Lesznowola.
Pismo jest zrzeszone
w Polskim Stowarzyszeniu
Prasy Lokalnej

Ferie z Gminnym Oœrodkiem Kultury

BAL NA ZAKOÑCZENIE FERII
W MYSIADLE

WÓLKA KOSOWSKA
£AZY

Przegl¹d Kulturalny „Gruszki na Wierzbie”

Zespó³ œpiewaczy TÊCZA

I WIELKI PRZEGL¥D TWÓRCZOŒCI
I UCZESTNIKÓW ZAJÊÆ CYKLICZNYCH
GMINNEGO OŒRODKA KULTURY
W LESZNOWOLI

Chór OKTAWA
z UTW we W³adys³awowie

£azy, 7.02.2009

Publicznoœæ i Pani Wójt

Pan Marcin Minor z dzieæmi
z filii GOK w £azach –
WYSTÊP GRY NA BÊBNACH

Najm³odsze dzieci z grupy baletowej z Mysiad³a

