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W y d a r z e n i a
Wysoka pozycja Gminy Lesznowola
w presti¿owym
rankingu
Samorz¹dowych
inwestorów
Gmina Lesznowola znalaz³a siê wœród liderów Samorz¹dowych Inwestorów. Wyniki
rankingu zosta³y og³oszone w dniu 6 paŸdziernika 2009 r. podczas VII Samorz¹dowego Forum Kapita³u i Finansów. Organizatorem by³ jak co roku tygodnik samorz¹dowy
„WSPÓLNOTA”.
Gmina Lesznowola znalaz³a siê na 7 miejscu w kraju wœród gmin wiejskich. Pozycja
w rankingu uzale¿niona by³a od wielkoœci wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na
1 mieszkañca w latach 2006-2008. W Lesznowoli wielkoœæ ta wynios³a 1808 z³. na
1 mieszkañca.
Organizatorzy Konkursu obliczaj¹c wskaŸniki brali pod uwagê tylko te, które skierowane zosta³y na rozwój infrastruktury technicznej, gdy¿ w³aœnie te s¹ bezpoœrednio
powi¹zane z warunkami stwarzanymi dla
rozwoju gospodarczego. Inwestycje samorz¹dowe w infrastrukturê techniczn¹ koncentrowa³y siê na trzech dzia³ach:
– transporcie (przede wszystkim remonty
i budowa dróg administrowanych przez
samorz¹dy, ale tak¿e tabor zwi¹zany z lokalnym transportem zbiorowym),
– gospodarce komunalnej (sieci wodoci¹gowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie œcieków,
wysypiska œmieci, oœwietlenie ulic itp.),
– gospodarce mieszkaniowej.
Wœród laureatów znaleŸli siê tak¿e nasi
s¹siedzi:
– Piaseczno (1792 z³./mieszkañca),
– Konstancin Jeziorna (1347 z³./mieszkañca),
– Nadarzyn (1654 z³./mieszkañca),
a tak¿e powiat piaseczyñski (140 z³./mieszkañca).

Maria Jolanta Batycka-W¹sik z Redaktorem Naczelnym „Wspólnoty” Januszem Królem

Serdecznie gratulujemy!
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy Lesznowola
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Lesznowola
najlepsz¹ w Polsce
innowacyjn¹ gmin¹ wiejsk¹
Ranking „Rzeczpospolitej” rozstrzygniêty: Lesznowola w œcis³ej czo³ówce z³otej setki polskich gmin 2009.
Ju¿ po raz jedenasty kapitu³a „Rankingu Samorz¹dów” wybra³a najlepsze
polskie miasta, gminy miejsko-wiejskie
i wiejskie. Gala z okazji wrêczenia nagród odby³a siê w siedzibie „Rzeczpospolitej”. Gmina Lesznowola w kategorii
gmin wiejskich znalaz³a siê na 11. miejscu w kraju wœród 1586 polskich gmin
tej kategorii. Lesznowola znalaz³a siê
tak¿e na 1 miejscu w Polsce z dwudziestoma punktami w konkursie na najbardziej innowacyjn¹ gminê wiejsk¹. Wed³ug za³o¿eñ autorów zestawienia, najwy¿ej sklasyfikowane gminy konsekwentnie wprowadzaj¹ nowoczesne
technologie zarówno do ¿ycia mieszkañców, jak i do w³asnego dzia³ania.
Tylko 10 gmin na ponad 250 sklasyfikowanych uzyska³o od 20 do 22 punktów, a wœród nich tylko dwie nie s¹ du¿ym, bogatym miastem na prawach
powiatu (takim jak Poznañ, Gliwice,
Katowice). Te dwa samorz¹dy to Lesznowola i Dzier¿oniów. Pami¹tkowe dyplomy z r¹k prof. dra hab. Micha³a Kuleszy – twórcy reformy samorz¹dowej

oraz Paw³a Jab³oñskiego – zastêpcy redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” odebra³a
Maria Jolanta BatyckaW¹sik – Wójt Gminy
Lesznowola. Prof. Kulesza w swoim wyst¹pieniu podczas pi¹tkowej gali powiedzia³: –
„Ten ranking to pozytywne wspó³zawodnictwo, ale pamiêtajmy, ¿e zw³aszcza pañstwo musi zapewniæ
samorz¹dom takie warunki, by nie zmarnowaæ ich energii. Ten ranking oparty jest
na szerokiej podstawie metodologicznej, jest wiêc obiektywny. O zwyciêstwie
decyduje du¿o czynników, podejœcie jest
bardzo zobiektywizowane. Zwyciê¿aj¹
po prostu najlepsi’’. Ireneusz F¹fara, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego i
cz³onek kapitu³y podkreœli³, ¿e doceniono skuteczne, przyjazne i innowacyjne
samorz¹dy. W sk³ad kapitu³y – oprócz
prof. Micha³a Kuleszy, Paw³a Jab³oñskiego i Ireneusza F¹fary – weszli:
– prof. dr hab. Jerzy Buzek jako przewodnicz¹cy – Pose³ do Parlamentu
Europejskiego, (od wtorku jego Przewodniczacy) by³y premier RP;
– El¿bieta Suchocka-Roguska – sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów;
– Krzysztof Hetman – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;
– Andrzej Porawski – Dyrektor Biura
Zwi¹zku Miast Polskich, Sekretarz
Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorzadu terytorialnego;
– Pawe³ Tomczak – Dyrektor Biura
Zwi¹zku Gmin Wiejskich RP;
– Adam Kowalewski – Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej;
– Katarzyna Ostrowska – Dziennikarka
dzia³u ekonomicznego „Rzeczpospolitej” specjalizuj¹ca siê w finansach
samorz¹dów.

W pierwszym etapie prac Komisji nad
wy³onieniem najlepszych polskich samorz¹dów oparto siê na danych Ministerstwa Finansów, nastêpnie na danych liczbowych z ankiet przygotowanych na
bazie sprawozdañ do Regionalnych Izb
Obrachunkowych; Kuratoriów Oœwiaty.
Dane przeliczane by³y na wskaŸniki dynamiki lub liczbê mieszkañców. Pomog³y one oceniæ jakoœæ zarz¹dzania i ¿ycia w miastach oraz gminach. Brane pod
uwagê wielkoœci pochodzi³y z ostatnich
czterech lat i œwiadczy³y o stabilnoœci
i sta³ych trendach w rozwoju poszczególnych samorz¹dów. Celem autorów
rankingu by³o uhonorowanie tych samorz¹dów, które najbardziej dbaj¹ o rozwój, o podnoszenie jakoœci ¿ycia przy
zachowaniu regu³ odpowiedzialnoœci
i bezpieczeñstwa finansowego. Samorz¹dy by³y oceniane w dwóch etapach.
W pierwszym Jury dokona³a wyboru na
podstawie wskaŸników gminy, które
najlepiej zarz¹dza³y swoimi finansami
w latach 2005-2008 i jednoczeœnie najwiêcej inwestowa³y. Aby wybraæ samorz¹dy do drugiego etapu, punktowano:
– dynamikê wzrostu wydatków maj¹tkowych w przeliczeniu na mieszkañca,
– wartoœæ œrodków unijnych w przeliczeniu na mieszkañca,
– zad³u¿enie Samorz¹du w stosunku do
dochodów,
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– nadwy¿kê operacyjn¹ w stosunku do
dochodów,
– dynamikê wzrostu dochodów w³asnych,
– relacjê nak³adów inwestycyjnych do
przyrostu zad³u¿enia,
– dynamikê wzrostu wydatków ogó³em
na mieszkañca w wybranych dzia³ach
(transport, ³¹cznoœæ, ochrona œrodowiska).
W gminach, które przesz³y do drugiego etapu przeprowadzono badania dotycz¹ce:
– udzia³u wydatków na realizacjê kontraktów z organizacjami pozarz¹dowymi,
– wydatków mieszkaniowych w przeliczeniu na mieszkañca,
– wyników sprawdzianów oraz egzaminów gimnazjalnych w latach 20082009,
– liczby nowych podmiotów gospodarczych dzia³aj¹cych na terenie gminy
w przeliczeniu na 1000 mieszkañców,

– posiadanie przez Urz¹d certyfikatu ISO,
– udzia³u wydatków na promocjê gminy w wydatkach ogó³em,
– statutowych zapisów dotycz¹cych
przekazywania œrodków finansowych
jednostkom pomocniczym,
– stopy bezrobocia itd.
W swoim liœcie skierowanym do Wójta Gminy Lesznowola, przewodnicz¹cy
Kapitu³y prof. dr hab. Jerzy Buzek napisa³:
„Chcia³bym t¹ drog¹ przes³aæ moje
szczere wyrazy uznania dla osi¹gniêæ
Pañstwa Gminy znajduj¹cej siê w czo³ówce najlepiej rozwijaj¹cych siê gmin
w Polsce w 2009 roku.
Kieruj¹c ten list na Pani rêce, gratulujê i pozdrawiam wszystkich samorz¹dowców oraz mieszkañców gminy Lesznowola. To dziêki Pañstwu wspólnymi
wysi³kami staje siê ona przyk³adem
sprawnego i m¹drego zarz¹dzania œrodkami publicznymi, a zarazem miejscem
przyjaznym dla pracy i ¿ycia.

Nasze samorz¹dy dzia³aj¹ ju¿ dziewiêtnaœcie lat wnosz¹c now¹ jakoœæ.
Polskie gminy i miasta rozwijaj¹ siê coraz dynamiczniej i zachowuj¹ regu³ê odpowiedzialnoœci i bezpieczeñstwa finansowego. Stosuj¹ nowe technologie, coraz lepiej wykorzystuj¹ œrodki unijne.
Dbaj¹ atrakcyjnoœæ inwestycyjn¹ i konkurencyjnoœæ. Nadal przy tym pozostaj¹
najlepsz¹ szko³¹ demokracji. Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ odnotowujê po raz
kolejny obecnoœæ Lesznowoli w tym gronie. Jako by³y premier RP i patron reformy samorz¹dowej z 1998 r., któr¹ uwa¿am za bardzo udany projekt, szczególn¹ uwagê przyk³adam do tej tematyki.
Z kolei jako euro deputowany zauwa¿am
olbrzymi potencja³ naszych samorz¹dów, który wyzwoliæ mo¿na m.in. dziêki sprawnemu i zgodnemu z polityk¹
proinnowacyjn¹ UE wykorzystaniem
œrodków pomocowych.
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy Lesznowola

Gmina Lesznowola  wielokrotny laureat
W maju 2007 roku, Fundacja Polskiego God³a Promocyjnego zorganizowa³a
po raz pierwszy presti¿owy Konkurs
„Teraz Polska”, w którym wy³oniono najlepsze w Kraju gminy, wyró¿niaj¹ce siê pod wzglêdem gospodarnoœci oraz atrakcyjnoœci dla
mieszkañców i przedsiêbiorców.
Wœród 9 laureatów znalaz³a siê
LESZNOWOLA. Konkurs organizowany jest pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.
Kapitu³a Konkursu szczególn¹
uwagê zwróci³a na nastêpuj¹ce zagadnienia:
– politykê inwestycyjn¹ gminy,
– dostêpnoœæ do infrastruktury
technicznej,
– sposoby realizacji polityki spo³ecznej,
– organizacjê i formy zarz¹dzania
Urzêdem,
– zakres dzia³añ Urzêdu zwi¹zany z promocj¹ gminy.
16 paŸdziernika 2009 roku mia³a miejsce niecodzienna uroczystoœæ. Uhonorowano dotychczasowych laureatów Konkursu, którzy
zachowali prawo do pos³ugiwania
siê Polskim God³em Promocyjnym.

Dokument stwierdzaj¹cy prawo
przed³u¿enia pos³ugiwania siê God³em

wrêczy³ Wójtowi Gminy Marii Jolancie
Batyckiej-W¹sik, Prezes Zarz¹du Fundacji Krzysztof Przyby³.
W rozmowach z przedstawicielami mediów Maria Jolanta Batycka-W¹sik, powiedzia³a: „ Ju¿ wielokrotnie mia³am mo¿liwoœæ wyra¿enia dumy i wielkiej radoœci ze znalezienia siê Lesznowoli wœród Laureatów I edycji Konkursu „Teraz
Polska” dla gmin. W roku bie¿¹cym, po ponownym spe³nieniu
wszystkich wymaganych warunków, otrzymaliœmy mo¿liwoœæ pos³ugiwania siê God³em Promocyjnym „Teraz Polska” przez kolejny
rok. Jest to dla nas wielkie wyró¿nienie i wielki presti¿. Uwa¿amy,
¿e nagroda ta nobilituje, bo jest
przyznawana najlepszym z najlepszych, ale równoczeœnie zobowi¹zuje do coraz to wiêkszych wyzwañ. Zale¿y nam na stwarzaniu
coraz lepszych warunków ¿ycia dla
naszych Mieszkañców. Na wyró¿nienie to zapracowa³ ca³y lesznowolski Samorz¹d i wszyscy Mieszkañcy. Jesteœmy niezwykle dumni i
szczêœliwi”.
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Gmina Fair Play  kolejna ods³ona
W zwi¹zku z udzia³em Gminy Lesznowola w konkursie „Gmina Fair Play –
Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji 2009” w urzêdzie gminy odby³ siê audyt, przeprowadzony przez Ewê Jakubowsk¹-Krajewsk¹ z Polsko - Amerykañskiej Fundacji Doradztwa dla Ma³ych Przedsiêbiorstw.
Audyt poprzedzony zosta³ spotka- a jej mieszkañcy maj¹ tu poczucie bezniem z pracownikami lesznowolskiego pieczeñstwa.
Prezes Mazowieckiego Zwi¹zku Prasamorz¹du. Dyskutowano o bie¿¹cych
i przysz³ych dzia³aniach przedstawio- codawców Gminy Lesznowola, Jacek
nych w ankiecie konkursowej. Spotka- Arendarski poruszy³ temat jakoœci nienie z udzia³em zaproszonych goœci mia- których dróg na terenie gminy.
Wspomnia³ jednakowo¿, ¿e nie zawsze
³o na celu uzyskanie dodatkowej informacji o dzia³aniach gminy oraz ich od- rozwi¹zanie tego problemu le¿y w kompetencjach gminnych w³adz, bo czêsto s¹
biorze przez spo³ecznoœæ lokaln¹.
Jest to ju¿ ósma edycja konkursu to drogi powiatowe lub krajowe. Nadmie„Gmina Fair Play” a Lesznowola uczest- ni³, ¿e coraz wiêcej przedsiêbiorców deniczy w nim ju¿ po raz siódmy, rok- cyduje siê rozpocz¹æ lub przenieœæ sw¹
rocznie zdobywaj¹c ten presti¿owy dzia³alnoœæ na teren gminy Lesznowola.
Prezes Vet Trade Piotr Czarnecki zatytu³.
Podczas spotkania mówcy poœwiêcili uwa¿y³, ¿e gmina œci¹ga coraz wiêksz¹
wiele miejsca dynamicznemu
rozwojowi gminy. Jacek Zalewski, prezes Stowarzyszenia na
Rzecz Osób Upoœledzonych
Umys³owo lub Fizycznie „Dobra Wola”, zauwa¿y³, ¿e na terenie gminy w³aœciwie zaczyna siê ju¿ miasto. Doda³ tak¿e, to jakoœæ ¿ycia mieszkañców Lesznowoli jest wysoka,
bo widzi wokó³ siebie bardzo
wielu zadowolonych ludzi.
Zalewski podkreœli³, ¿e wielokrotnie Lesznowola by³a wzorem dla innych gmin, poniewa¿ na jej terenie nie wystê- Przedstawiciele Gminy Lesznowola z Pani¹ audytor
puj¹ powa¿niejsze problemy – przed rozstrzygniêciem Konkursu Gmina Fair Play

liczbê inwestorów, poniewa¿ jest w niej
wszystko, czego mo¿e sobie ¿yczyæ potencjalny inwestor. Zdaniem prezesa
Czarneckiego obs³uga w urzêdzie zawsze jest profesjonalna, zaœ atmosfera
niezwykle przyjazna.
El¿bieta Rosiek z NZOZ Salus w Mrokowie zwróci³a uwagê na to, ¿e gminie
le¿y na sercu profilaktyka zdrowotna
i w zwi¹zku z tym czêsto podejmowane s¹ innowacyjne przedsiêwziêcia prozdrowotne.
Z kolei Dariusz Wembergier, dyrektor generalny GD Poland, poinformowa³,
i¿ przez wielkie centra handlowe w Wólce Kosowskiej miesiêcznie przewija siê
ok. 150 tys. osób a stworzenie takiej infrastruktury dla handlu by³o mo¿liwe
dziêki wzorowej wspó³pracy z gmin¹.
Tadeusz Porêbski z tygodnika Passa
podsumowa³ dyskusjê stwierdzaj¹c, ¿e
dziennikarze œledczy nie maj¹ specjalnie czego szukaæ w Lesznowoli. Natomiast dziennikarze obs³uguj¹cy samorz¹d maj¹ tu du¿e pole do popisu, poniewa¿ na przyk³adzie tej
gminy mog¹ przekazaæ innym gminom i dzielnicom, jak powinno wygl¹daæ wzorowe zarz¹dzanie.
Lesznowola zajmuje ugruntowan¹, czo³ow¹ pozycjê w rankingach gmin, poniewa¿ samorz¹d
gminy potrafi¹ wygenerowaæ bardzo wysoki bud¿et, który z roku
na rok roœnie. Wysokoœæ bud¿etu
zaœ to wyk³adnik dobrobytu mieszkañców i zdolnoœci inwestycyjnych
ka¿dego samorz¹du.
p.r.

Budynek wietlicy Wiejskiej w £azach
wyró¿niony
w ogólnopolskim konkursie
Modernizacja Roku 2008
W dniu 27 sierpnia 2009 r. na Zamku
Królewskim w Warszawie odby³a siê uroczysta gala podczas, której og³oszono
wyniki i wrêczono nagrody XIII edycji
konkursu ogólnopolskiego „Modernizacja Roku 2008”. Wyró¿nieniem zosta³a
nagrodzona Œwietlica Wiejska w £azach
w kategorii obiekty kultury. Pami¹tkowe tabliczki oraz dyplomy zosta³y wrê-

czone Inwestorowi – Gminie Lesznowola, Wykonawcy – firmie Instalbud Sp.
z o.o. z Rzeszowa oraz Projektantowi –
firmie „Partner” Biuro Projektowe Budownictwa z £odzi.
Jest to ogromny sukces dla Gminy Lesznowola z uwagi na fakt, i¿ budynek zosta³
dostrze¿ony i nagrodzony w konkursie,
gdzie zg³oszonych by³o ok. 700 obiektów.

Œwietlica Wiejska zosta³a w latach
2007/2008 poddana gruntownej modernizacji poprzez przeprowadzenie przebudowy i nadbudowy czêœci obiektu.
Obecnie budynek Œwietlicy nawi¹zuje form¹ do istniej¹cych budynków
z najbli¿szego otoczenia. Jest dwukondygnacyjny o regularnych kszta³tach
zbli¿onych do prostok¹ta o wymiarach
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13,5 x 14,5 m. Obiekt zachowa³ obrys rzutu bez zmian wobec stanu poprzedniego.
Pod wzglêdem zmian konstrukcyjnych budynek mo¿na podzieliæ na dwie
czêœci. Czêœæ pó³nocna budynku zachowa³a istniej¹cy kszta³t parterowego przykrytego dachem dwuspadowym obiektu, czêœæ po³udniowa nabra³a nowego
kszta³tu: dwukondygnacyjnej bry³y
w kszta³cie prostopad³oœcianu.
Prace budowlane obiektu zosta³y
oparte na elementach konstrukcyjnych
nowych, jak i elementach istniej¹cych,
np. œciany, dach. Zachowane œciany konstrukcyjne parteru pozosta³y w konstrukcji (ceg³a pe³na, pustak betonowy), natomiast nowe œciany zaprojektowano
jako murowane z ceg³y pe³nej.
W budynku Œwietlicy zastosowano
centrale wentylacyjne z odzyskiem ciep³a. Wszystkie przegrody zewnêtrzne
i pod³ogi zaprojektowano o wspó³czynnikach przenikania ciep³a mniejszych od
dopuszczalnych przepisami. Jednoczeœnie przy pracach budowlanych zastosowano trwa³e materia³y, wyroby oraz
urz¹dzenia i wyposa¿enia o wysokim
stopniu niezawodnoœci. Budynek posiada izolacjê termiczn¹ wykonan¹ z we³ny mineralnej.

Wydzielone pomieszczenia wentylatorni i kot³owni posiadaj¹ izolacjê akustyczn¹, a urz¹dzenia posiadaj¹ w³asny
system antydrganiowy.
Budynek przystosowano do potrzeb
osób niepe³nosprawnych: przy wejœciach
do budynku znajduj¹ siê pochylnie,
w drzwiach wewnêtrznych nie ma
progów. Dla pokonania klatki
schodowej budynek jest wyposa¿ony w urz¹dzenie elektryczne do
transportu wózków inwalidzkich.
Jest to akumulatorowy transporter
schodowy o udŸwigu min. 120 kg,
umo¿liwiaj¹cy pokonanie schodów o nachyleniu do 35°.
Budynek Œwietlicy w £azach
komponuje siê z otaczaj¹cym krajobrazem, dlatego dla podkreœlenia jego
charakteru zastosowano jasn¹ kolorystykê elewacji. Pomieszczenia maj¹ charakter nowoczesny, przestronny. Dominuj¹
jasne kolory. Wnêtrze jest dobrze rozplanowane, przez co jest funkcjonalne.
Odpowiednio zaprojektowane oœwietlenie kszta³tuje ca³¹ przestrzeñ, jednoczeœnie tworzy harmoniê z otoczeniem.
Nale¿y podkreœliæ tak¿e wysok¹ jakoœæ
wykonawstwa oraz zastosowanych materia³ów budowlanych.
Przebudowa i nadbudowa Œwietlicy
w £azach mia³a na celu zwiêkszenie programu u¿ytkowego i jednoczeœnie polepszenie stanu technicznego budynku
oraz dostosowanie go celów oœwiatowo
– kulturowych dla lokalnej spo³ecznoœci.
Obecnie w budynku mieœci siê Gminny

Lesznowola ma swój D¹b Pamiêci
Ogólnopolska Akcja „Katyñ – ocaliæ od zapomnienia”
17 wrzeœnia br. na terenie Zespo³u
Szkó³ Publicznych w Lesznowoli, w ramach ogólnopolskiej akcji sadzenia
„Dêbów Pamiêci” oraz programu edukacyjnego „Katyñ- ocaliæ od zapomnienia” posadzone zosta³o drzewo poœwiêcone pamiêci kapitana Szymona Lewiñkiego.

Kim by³ Szymon Lewiñski?
To syn Józefa i Franciszki, urodzony
28 paŸdziernika 1892 roku w Lesznowoli, zamordowany przez NKWD
w 1940 roku. Jego nazwisko widnieje
na liœcie katyñskiej Kozielsk pod numerem 4179.

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w czêœci
po³udniowej, Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w czêœci pó³nocnej, oraz
Gminny Oœrodek Kultury, który sal¹ widowiskow¹ rozdziela w/w czêœci. Od niedawna funkcjonuje tak¿e Klub Przedszkolaka.
Charakterystyka techniczna budowy:
– powierzchnia terenu: 2800,00 m2
– powierzchnia zabudowy: 533,65 m2
– powierzchnia u¿ytkowa: 590,40 m2
– kubatura budynku: 2669,30 m3
– powierzchnia zieleni: 298,00 m2
– powierzchnia stawu: 1363,00 m2
– powierzchnia dróg i stanowisk postojowych: 172,00 m2
Adrianna Hodyra
Referat Budowy, Utrzymania Dróg
i Zasobów Mieszkaniowych

A jakie by³y jego ¿yciowe losy?
By³ uczniem oœmioklasowej Wy¿szej
Szko³y Realnej M. Rych³owskiego
w Warszawie, gdzie uzyska³ maturê.
W 1914 roku wraz z wybuchem I wojny œwiatowej zosta³ wcielony do armii
rosyjskiej, w której pozosta³ do 1918
roku. S³u¿bê rozpocz¹³ jako szeregowy
piechoty, ale ze wzglêdu na posiadane
wykszta³cenie i znajomoœæ trzech jêzyków obcych skierowano go do Aleksandrowskiej Szko³y Wojennej w Moskwie.
W 1916 roku otrzyma³ dekret oficera
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i obj¹³ dowództwo rezerwowego pu³ku piechoty w Azowie gdzie prowadzi³
intensywne szkolenia. W 1917 roku trafi³ na front i z poœwiêceniem uczestniczy³ w bitwach pod Trybuchowcami
i nad Zbruczem. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych na froncie I wojny œwiatowej w stopniu podporucznika przyjecha³ do Warszawy i postanowi³ spe³niæ swoje m³odzieñcze marzenia. Wst¹pi³ do Wojska Polskiego, by wreszcie
w³o¿yæ polski mundur i walczyæ pod
polsk¹ komend¹. W 1919 roku dowodzi³ pu³kiem najpierw podczas zbrojnego konfliktu polsko-ukraiñskiego
o Galicjê Wschodni¹, a nastêpnie w wojnie polsko-bolszewickiej. W stoczonych
potyczkach wyró¿ni³ siê odwag¹, zdecydowaniem, umiejêtnoœciami taktycznymi i zdolnoœciami dowódczymi.
Udzia³ w wojnie polsko-rosyjskiej zakoñczy³ w stopniu porucznika. Choæ
walczy³ na ró¿nych frontach, z przekonania by³ pacyfist¹. Rodzinne wspomnienia przywo³uj¹ momenty, kiedy nie
pozwala³ podw³adnym dobijaæ rannych
Rosjan. Jego zas³ugi w wojsku doceniono dwukrotnie: w 1928 roku otrzyma³
Medal Dziesiêciolecia Odzyskania Niepodleg³oœci, a w 1929 roku Medal pami¹tkowy za Wojnê 1918-1921.W 1923
roku obj¹³ obowi¹zki oficera ewidencyjnego. Swoje umiejêtnoœci rozwija³
na dwuletnim Kursie Doskonalenia
M³odszych Oficerów Piechoty w Che³mnie. Œwiadectwo ukoñczenia zawiera³o
nastêpuj¹c¹ opiniê na temat porucznika Lewiñskiego: „Oficer o charakterze
prawym i ustalonym, usposobienie ³agodne, ambicja pracy wybitna, inteligencja
du¿a…” Kolejnym stopniem kariery
wojskowej porucznika Lewiñskiego
by³o ukoñczenie Wy¿szej Szko³y Wojen-

nej Intendentury ze stopniem kapitan
dyplomowany i objêcie stanowiska kierownika referatu w Filii Wojskowego
Zak³adu Zaopatrzenia Intendenckiego
w Warszawie. Mieszka³ wtedy wraz z
¿on¹ Mart¹, córk¹ Zofi¹ Krystyn¹ i synem Januszem Lechem w domu pod
Warszaw¹. W momencie wybuchu
II wojny œwiatowej s³u¿y³ w Dowództwie Okrêgu Korpusu I i odpowiada³ za
powierzone jego nadzorowi znaczne
œrodki p³atnicze. Do niewoli sowieckiej
dosta³ siê pod Husiatyniem i choæ, zgodnie z relacj¹ jednego z jeñców, móg³
uciec z zasadzki sowieckiej, ze wzglêdu
na pe³nione obowi¹zki nie skorzysta³
z tej mo¿liwoœci. Z pobytu w niewoli rosyjskiej rodzina kpt Lewiñskiego nie
otrzyma³a ¿adnej wiadomoœci. Rzeczywistoœæ okaza³a siê okrutna. W kwietniu 1940 roku kpt Sz.Lewiñski w wieku
48 lat zosta³ zamordowany przez NKWD.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Kaczyñski 10 listopada 2007 roku
awansowa³ poœmiertnie kpt Szymona Lewiñskiego na stopieñ majora.

Nasz d¹b  jeden z 21473
W ramach akcji „Katyñ ocaliæ od zapomnienia” posadzonych bêdzie 21473
dêbów – ka¿dy z nich to jedno nazwisko z listy katyñskiej. Uczestnicy zobowi¹zani s¹ do opieki nad dêbem oraz do
upamiêtnienia na terenie szko³y ofiary
zbrodni. Akcja ma symboliczny wymiar
– ludzie, którzy polegli w Katyniu powracaj¹ do miejsc, z którymi byli zwi¹zani urodzeniem, zamieszkaniem lub
prac¹.

Uroczystoæ
W po³udnie 17 wrzeœnia 2009 r. przed
budyniem Zespo³u Szkó³ Publicznych

Maria Jolanta Batycka-W¹sik wœród lesznowolskich gimnazjalistów
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zrobi³o siê t³oczno. Odœwiêtnie ubrani
gimnazjaliœci, nauczyciele, pracownicy
szko³y a przede wszystkim zaproszeni
goœcie zebrali siê by pochyliæ siê z szacunkiem nad mogi³ami ofiar zbrodni
w Katyniu, by pokazaæ, ¿e pamiêæ o tym
straszliwym mordzie sprzed 69-lat jest
ci¹gle ¿ywa w pokoleniach polskiego
narodu. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³a
nas rodzina kapitana Lewiñskiego,
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych,
organizatorzy programu „Katyñ – ocaliæ
od zapomnienia”, przedstawiciele
Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych, œrodowisko ¯o³nierzy
AK z Gminy Lesznowola, s³u¿by mundurowe oraz prezesi i naczelnicy jednostek
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Mrokowa,
Nowej Woli i Zamienia, przedstawicieli
mediów i prasy lokalnej, dyrektorzy szkó³
z terenu Gminy Lesznowola wraz z delegacjami uczniów i inni goœcie.
Po powitaniu i zaœpiewaniu hymnu
pañstwowego zgromadzeni wys³uchali
apelu przygotowanego przez uczniów
Gimnazjum w Lesznowoli a nastêpnie
przyst¹piono do g³ównego punktu programu – zasadzenie dêbu. W specjalnie przygotowanym miejscu, odgrodzonym od otoczenia ma³ym p³otkiem
przedstawiciele samorz¹du, rodziny,
uczniów i dyrekcji szko³y wkopali i przysypali ma³e drzewko – aby ros³o i przypomina³o o tym co zdarzy³o siê prawie
70 lat temu, kolejnym pokoleniom.
Chwilê póŸniej ksi¹dz Andrzej Grochowski poœwiêci³ to nowe miejsce pamiêci. Kolejnym punktem czêœci oficjalnej by³y przemówienia. G³os zabrali
miêdzy innymi: pani Wójt Maria Jolanta Batycka-W¹sik, pani Przewodnicz¹ca Rady Gminy Bo¿enna Korlak, wnuk
kpt. Lewiñskiego – pan Adam Ku³aczkowski, pan Ryszard Dusza, pani Urszula Zawiliñska, oraz dyrektor szko³y –
p. Bogumi³ Pa³czak, który podziêkowa³
wszystkim tym, którzy zaanga¿owali siê
w przygotowanie tej uroczystoœci
a w szczególnoœci: p. sekretarz gminy
Marioli Uczkiewicz-Kampczyk, p. Justynie Respondowskiej – wicedyrektorowi Zespo³u Szkó³ Publicznych w Lesznowoli oraz nauczycielkom p. Ewie
Reszce i p.Teresie Janielak. Na zakoñczenie wszyscy uczcili pamiêæ zamordowanego kapitana Szymona Lewiñskiego, wszystkich rozstrzelanych w Katyniu, zamordowanych w Miednoje,
zg³adzonych w Charkowie – minut¹ ciszy. Zgaszenie zniczy zapalonych przy
symbolicznych brzozowych krzy¿ach
zakoñczy³o uroczystoœæ.
Beata Pa³czak
ZSP w Lesznowoli
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I n w e s t y c j e
Jesieñ Inwestycji
w Gminie Lesznowola
Koniec III kwarta³u i IV kwarta³ roku
2009 w Gminie Lesznowola up³ynie pod
znakiem koñczenia du¿ych zadañ inwestycyjnych.
We wrzeœniu dokonano odbiorów
czêœci nowego skrzyd³a dydaktycznego
Zespo³u Szkó³ w Lesznowoli. W czêœci
parterowej nowego budynku znajduj¹
siê cztery oddzia³y przedszkolne, sala do
æwiczeñ korekcyjnych, zaplecze biurowe, oraz nowoczesna kuchnia wraz ze
sto³ówk¹.
Na pierwszym piêtrze nowego obiektu znajduje siê szeœæ przestronnych sal
lekcyjnych oraz œwietlica. W I kwartale
roku 2010 planowane jest oddanie do
u¿ytku hali sportowej, auli oraz drugiej kondygnacji budynku dydaktycznego. Dobieg³a koñca rozbudowa
oczyszczalni œcieków w Wólce Kosowskiej. Dobudowano drugi reaktor biologiczny, dziêki czemu przepustowoœæ
oczyszczalni wzroœnie z 500 m3/d do
1000 m3/d.
W listopadzie zakoñczona zostanie
budowa sieci kanalizacji sanitarnej we
wsiach W³adys³awów i Wilcza Góra. Procedury odbiorowe sieci oraz terenu na

którym prowadzono
prace potrwaj¹ oko³o miesi¹ca. W ramach realizacji zadania powsta³o prawie
34 000 mb sieci kanalizacyjnej, ponad
6000 mb kana³ów
bocznych
oraz
11 przepompowni Nowa czêœæ Zespo³u Szkó³ Publicznych z Gminnym Przedszkolem
sieciowych. Do sieci w Lesznowoli
kanalizacyjnej przy³¹czonych zostanie 2009 w wyniku realizacji ma³ych zdañ inoko³o trzystu osiemdziesiêciu nowych westycyjnych, o które wnioskowali mieszodbiorców. Ta du¿a inwestycja zosta³a kañcy, wybudowano oko³o 2900 mb siezrealizowana w ci¹gu dwóch lat.
ci kanalizacyjnej i 4300 mb sieci wodoNa ukoñczeniu jest tak¿e budowa ci¹gowej w miejscowoœciach: Garbatka,
kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Kolonia Mrokowska, Kosów, LesznowoMarysin. W miejscowoœci tej wybudowa- la, £azy, Wilcza Góra, Zgorza³a Do koñca
ne zostanie ponad 5 500 mb kolektorów roku wybudowane bêd¹ odcinki sieci
kanalizacyjnych i oko³o 2600 mb kana- wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w Kolonii
³ów bocznych. Inwestycja zostanie od- Warszawskiej, Nowej Woli, £azach, Wildana do u¿ytku w drugiej po³owie czej Górze. O realizacje tych zdañ wnioIV kwarta³u 2009.
skowali mieszkañcy zrzeszeni w KomiteJednoczeœnie ca³y czas na bie¿¹co re- tach Spo³ecznych.
alizowane s¹ odcinki sieci wodoci¹gowokanalizacyjnej w nowopowstaj¹cych uliJoanna ¯urkowska-Beta
cach w ró¿nych miejscowoœciach na teInspektor w Referacie Przygotowania
renie naszej gminy. W I, II, i III kwartale
i Realizacji Inwestycji

W listopadzie otwarcie Orlika w £azach
Zadanie pod nazw¹ Budowa boiska
szkolnego w £azach
(w ramach programu „Moje Boisko –
Orlik 2012” przy Zespole Szkó³ Publicznych w £azach),
obejmuje w szczególnoœci wykonanie
nastêpuj¹cych robót:
– ci¹gi pieszo-jezdne i chodniki z
kostki brukowej,

– odwodnienie nawierzchni sportowych,
– nawodnienie terenu,
– boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,1/
32,1 m,
– bie¿nia dwutorowa o nawierzchni
poliuretanowej – o wymiarach 73/
3,6 m,
– bosko do pi³ki no¿nej o nawierzchni
z trawy syntetycznej – o wymiarach
62/30 m
– zespó³ boisk do tenisa i siatkówki
o nawierzchni z trawy syntetycznej –
o wymiarach 36/36 m,
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– boisko do pi³ki pla¿owej – o wymiarach 22/14 m,
– zeskocznia do skoku w dal – o wymiarach 4,5/7 m,
– urz¹dzenia sportowe,
– pi³kochwyty z siatki polipropylenowej,
– pi³kochwyty z siatki stalowej powlekanej,
– remont zbiornika wodnego,
– pomieszczenie „trenera”,

– oœwietlenie boisk,
– ukszta³towanie terenu, zieleñ.
W chwili obecnej wykonano ju¿ 80%
przewidzianych umow¹ prac, których
fina³ nast¹pi w pierwszej dekadzie listopada bie¿¹cego roku.
Wartoœæ prowadzonych prac zgodnie
z zawart¹ umow¹ wynosi 1 860 659,17 z³.
Gmina Lesznowola uzyska³a na realizacje inwestycji bezzwrotne dofinansowania z:

– Ministerstwa Sportu i Turystyki
w kwocie 333 000 z³,
– Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie
333 000 z³,
Pozosta³a czêœæ nak³adów zostanie
pokryta ze œrodków w³asnych Gminy.
Rafa³ Suwa³a
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Zbli¿a siê przebudowa ul. £abêdziej
z ul. Pu³awsk¹ w Mysiadle
Projekt przebudowy ul. £abêdziej z ul.
Pu³awsk¹ zosta³ zlecony przez Wójta
Gminy Lesznowola ju¿ w roku ubieg³ym.
Jednak¿e z powodu opóŸniaj¹cych siê
uzgodnieñ z innymi instytucjami dopiero w tym roku Gmina mog³a z³o¿yæ wniosek do Starosty Piaseczyñskiego o wydanie decyzji pozwolenia na przebudowê.
Przebudowa ul. £abêdziej z ul. Pu³awsk¹ bêdzie polega³a na poszerzeniu jezdni ul. £abêdziej do szerokoœci 9 m, które pozwoli na wydzielenie dwóch pasów

„Zakorkowane” skrzy¿owanie obecnie...

ruchu w kierunku ul. Pu³awskiej i jednego w kierunku przeciwnym. W zwi¹zku
z przebudow¹ zachodzi koniecznoœæ
budowy kanalizacji deszczowej, prze³o¿enia gazoci¹gu, przestawienia linii te-

lekomunikacyjnej i energetycznej oraz
zmiany sygnalizacji œwietlnej na skrzy¿owaniu. Zostan¹ przebudowane równie¿ ³uki skrêtów z ul. £abêdziej.
Powy¿sze zmiany poprawi¹ p³ynnoœæ
ruchu na skrzy¿owaniu, zminimalizuj¹
czas oczekiwania na w³¹czenie siê do
ruchu ulicznego w ul. Pu³awskiej
i zmniejsz¹ korek uliczny na ul. £abêdziej.
Prace budowlane bêd¹ prowadzone
w sposób zapewniaj¹cy ci¹g³oœæ ruchu
na ul. £abêdziej.
Dnia 10.09.2009 r. Starosta Piaseczyñski wyda³ decyzjê pozwolenia na rozbudowê skrzy¿owania ul. £abêdziej i Pu³awskiej wraz z budow¹ kanalizacji deszczowej i przebudow¹ urz¹dzeñ nie
zwi¹zanych z infrastruktur¹ drogow¹
(prze³o¿enie gazoci¹gu, urz¹dzeñ telekomunikacyjnych, sygnalizacji œwietlnej). Przetarg na przedmiotow¹ inwestycjê zosta³ og³oszony 15 wrzeœnia
2009 r. natomiast otwarcie ofert nast¹pi³o 06 paŸdziernika 2009. Umowa jest
ju¿ podpisana. G³ównym wykonawc¹
zadania zosta³a firma „Fal-BRUK” B.B.Z.
Falenta spó³ka jawna z Warszawy. Termin realizacji ustalono na dzieñ 16 listopada br. Gmina przeznaczy³a na wykonanie przedmiotowej przebudowy
885 631,40 z³ brutto.

... i proponowane rozwi¹zanie
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Karolina Kieœ
Referat Budowy, Utrzymania Dróg
i Zasobów Mieszkaniowych
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Dnia 23 wrzeœnia br., w samo po³udnie zebra³a siê komisja przy skrzy¿owaniu ulic S³onecznej i Wojska Polskiego w Lesznowoli celem przekazania terenu budowy firmie Fal-Bruk B.B.Z. Falenta Sp. J. Tym akcentem rozpoczê³a siê
d³ugo oczekiwana przebudowa przedmiotowego skrzy¿owania. Inwestorem
przedsiêwziêcia jest Zarz¹d Dróg Powiatowych. Gmina Lesznowola uchwa³¹
Nr 430/XXXI/09 z dnia 15
wrzeœnia 2009 r. udzieli³a Samorz¹dowi Powiatu Piaseczyñskiego pomocy finansowej w kwocie 758 000,00z³,
co stanowi a¿ 92% wartoœci ca³ej inwestycji i tym samym
przyczyni³a siê do przyœpieszenia rozpoczêcia prac. Roboty budowlane w rejonie
skrzy¿owania bêd¹ trwa³y do
15 listopada br. Zakres inwestycji obejmuje budowê sygnalizacji œwietlnej, chodników a tak¿e dodatkowych pasów ruchu do skrêtu.

Nowa sygnalizacja wietlna
Powy¿sze zmiany znacznie poprawi¹
bezpieczeñstwo i przepustowoœæ ruchu
drogowego na przedmiotowym skrzy¿owaniu.
Jednoczeœnie pragnê wspomnieæ, i¿
09 marca br. zosta³a podpisana umowa

Nowa placówka pocztowa
w Gminie Lesznowola
Od wielu lat Samorz¹d Gminy LeszDziêki zawartej umowie z developenowola prowadzi³ rozmowy z Poczt¹ rem buduj¹cym „Myszkê” pojawi³a siê
Polsk¹ w sprawie uruchomienia urzêdu nadzieja umiejscowienia poczty w czêœci
pocztowego na terenie wschodniej czê- przeznaczonej na cele publiczne, a staœci gminy. W sprawê osobiœcie zaanga- nowi¹cej w³asnoœæ Gminy Lesznowola.
¿owa³a siê pani Maria Jolanta BatyckaNa nasze propozycje Poczta Polska
W¹sik – Wójt Gminy Lesznowola.
bardzo d³ugo nie wyra¿a³a zgody. G³ówW miêdzyczasie Poczta Polska uru- nym argumentem by³a rentownoœæ istchomi³a oddzia³ pocztowy na ulicy Ru- niej¹cych ju¿ placówek, a tak¿e zgodne
binowej w Piasecznie lokalizuj¹c tam obwód dla mieszkañców czêœci Gminy Lesznowola.
Pomimo tego rozwi¹zania
w dalszym ci¹gu mieszkañcy
Mysiad³a czy Nowej Iwicznej
odczuwali dyskomfort, gdy¿
poczta ta by³a przeci¹¿ona –
kolejki oraz utrudnienia w dojeŸdzie (usytuowana jest po
drugiej stronie ul. Pu³awskiej).
W zwi¹zku z powy¿szym nasze dzia³ania uleg³y dalszej intensyfikacji. Jednak¿e najwiêkszy problem stanowi³ brak lokalu na ten cel.
Tu bêdzie nowa poczta

z Zarz¹dem Województwa Mazowieckiego na udzielenie przez Gminê Lesznowola pomocy finansowej na pokrycie
kosztów opracowania dokumentacji sygnalizacji œwietlnej na skrzy¿owaniu
drogi wojewódzkiej nr 721 (ul. S³onecznej) z ul. Szkoln¹ w Lesznowoli. W ramach zawartej
umowy Województwo wykona przedmiotow¹ dokumentacjê do koñca 2009 r.
Udzielaj¹c pomocy finansowej innym instytucjom staramy siê polepszyæ obs³ugê
komunikacyjn¹ na terenie naszej Gminy, usprawniaj¹c dojazdy do szkó³, pracy...
Karolina Kieœ
Referat Budowy,
Utrzymania Dróg
i Zasobów Mieszkaniowych

ze stosowanym przelicznikiem na ka¿de 65 km powinna przypadaæ jedna placówka pocztowa.
Po wielu osobistych wizytach Wójta
Gminy u decydentów Poczty uda³o siê
jesieni¹ ubieg³ego roku ustaliæ warunki
umowy i w dniu 25.11.2008 r. jednostronnie podpisan¹ umowê przes³aæ do
Poczty Polskiej. W miêdzyczasie Gmina
ze swojej strony przygotowywa³a koncepcjê i dokumentacjê projektow¹ (warunek umowy) jednak z realizacj¹ zagospodarowania pomieszczeñ w budynku
przy ul. Topolowej 2 nale¿a³o zaczekaæ
na zwrot podpisanej umowy.
Tu¿ po dope³nieniu wszystkich formalnoœci zosta³ og³oszony przetarg na adaptacjê komunalnych pomieszczeñ u¿ytkowych przy ul. Topolowej 2
w Mysiadle.
Aktualnie trwaj¹ prace adaptacyjne ww. lokalu, których zakoñczenie przewidywane jest
na grudzieñ 2009 r.
Adrianna Hodyra
Referat Budowy,
Utrzymania Dróg
i Zasobów Mieszkaniowych
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Wiêcej pieniêdzy
w Gminie Lesznowola
Maj¹c na uwadze interes spo³eczny,
zadbajmy zatem o swój w³asny, bowiem
to czy gmina znajdzie pieni¹dze na poprawê jakoœci 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.
Je¿eli jesteœcie Pañstwo mieszkañcami gminy Lesznowola? P³acicie podatki? Jeœli jesteœcie zameldowani w gminie Lesznowola, to z Pañstwa pieniêdzy
bêd¹ budowane szko³y, drogi, œcie¿ki
rowerowe, chodniki, oœwietlenia, kanalizacja, wodoci¹gi, place zabaw itp. Korzystacie z tej infrastruktury.
Je¿eli masz meldunek inny ni¿ w Gminie Lesznowola, to Twoje podatki zasil¹
kasê gminy, w której nie mieszkasz. 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 z powrotem do kasy gminy, w której mieszkamy. Wysokoœæ udzia³u gminy we wp³ywach z podatku dochodowe-

– zni¿ki na przejazdy komunikacyjne.

go od osób fizycznych wynosi 36,72%
w roku 2009.

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.
Planujemy od nowego roku wprowadziæ w naszej Gminie system przywilejów
dla osób zameldowanych, tak jak to robi
wiele gmin, np.:
– pierwszeñstwo w zapisach do przedszkoli oraz zni¿ek na korzystanie
z nich,
– zni¿ek za korzystanie z obiektów
sportowych,
– dofinansowanie szczepieñ ochronnych,

Gdyby stu œredniozamo¿nych podatników z³o¿y³o do Urzêdu Skarbowego
w Piasecznie aktualizacjê NIP-3, do kasy
Gminy wp³ynê³oby oko³o 100 tys. z³.

Jest o co walczyæ
 oto niektóre analizy:
1. Jedno z Osiedli w Nowej Iwicznej zamieszkuje 100 rodzin, z których tylko 50 jest zameldowanych,
2. Jeden z bloków w Mysiadle zamieszkuje 198 rodzin, z których tylko 110
jest zameldowanych,
3. Bezp³atne szczepienia ochronne gimnazjalistek przeciwko rakowi szyjki
macicy, tylko w jednej szkole wœród
zaszczepionych a¿ 66% uczennic nie
by³o zameldowanych w naszej gminie,
4. Równanie nowej ulicy w Lesznowoli
– tylko 50% zameldowanych,
5. Budowa kanalizacji w Wilczej Górze
i W³adys³awowie – 20% mieszkañców
nie zameldowanych.
Mo¿na wskazaæ wiele innych przyk³adów. Potrzeby s¹ coraz wiêksze. Wiêksze pieni¹dze dla bud¿etu gminy to korzyœci dla jej Mieszkañców.
El¿bieta Ob³uska
Skarbnik Gminy

w Urzêdzie Gminy Lesznowola
Budujesz, kupujesz, wynajmujesz z³o¿enia
informacji o nieruchomoœciach na speformularzu okreœlonym przez
 masz obowi¹zek p³acenia podatku cjalnym
Radê Gminy. Sk³ada siê j¹ w terminie

Osoby fizyczne s¹ obowi¹zane do

W trakcie kontroli w terenie inspektorzy kontroli stwierdzili, ¿e znaczny
odsetek domów nowo wybudowanych,
zamieszka³ych w ca³oœci lub czêœciowo
nie jest zg³oszona do opodatkowania.
Dotyczy to równie¿ obiektów wynajmowanych, dzier¿awionych zwi¹zanych
z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej.
Obowi¹zek zap³acenia podatku
w przypadkach:
1) zakupu gruntów lub budynków
2) wydzier¿awienia lub wynajmu gruntów i budynków istnieje od pierwszego dnia nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nast¹pi³ zakup, wynajem
itp.

Uwaga !!!
W przypadku wybudowania nowych
budynków (mieszkalnych, gospodarczych, magazynów, biur itp.) obowi¹zek
zap³acenia podatku istnieje od 1 stycznia roku nastêpuj¹cego po roku, w którym w³aœciciel zamieszka³ lub rozpocz¹³
u¿ytkowanie.
Ka¿da zmiana w³aœciciela, dzier¿awcy, u¿ytkownika powoduje obowi¹zek
z³o¿enia informacji lub deklaracji.
Wzory informacji i deklaracji s¹ dostêpne w siedzibie Urzêdu Gminy Lesznowola
oraz na stronie internetowej (www.lesznowola.waw.pl).

14 dni od dnia wyst¹pienia okolicznoœci uzasadniaj¹cych powstanie obowi¹zku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia maj¹cego wp³yw na wysokoœæ opodatkowania (bez oczekiwania na wezwanie ze strony gminy). Z³o¿enie informacji jest niezbêdne tak¿e w
razie wygaœniêcia obowi¹zku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomoœci. W razie sprzeda¿y lub darowizny
nieruchomoœci obowi¹zek podatkowy
dotychczasowego w³aœciciela wygasa
z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w
którym mia³o miejsce to zdarzenie. Je¿eli obowi¹zek uiszczenia podatku usta³
w trakcie roku podatkowego, podatek
p³aci siê proporcjonalnie tylko za czêœæ
roku podatkowego.
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Podatek od nieruchomoœci na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji Wójt Gminy. Podatek p³atny
jest w czterech ratach: do 15 marca, do
15 maja, do 15 wrzeœnia i do 15 listopada
ka¿dego roku. P³atny jest na rachunek bankowy w kasie urzêdu lub u so³tysów wsi.
Za pieni¹dze z podatków budowane
s¹ szko³y, przedszkola, drogi, kanalizacje, œwietlice, odwodnienia, sygnalizacje
œwietlne, oœwietlenia ulic itp. Je¿eli chcemy podnieœæ standard naszego ¿ycia –
p³aæmy podatek.
Regina B¹k
Kierownik RRP

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

Terminy zap³aty podatku

Kupuj¹c dzia³kê budowlan¹ i spe³niaj¹c w ten sposób swoje ¿yciowe marzenie, nale¿y patrzeæ nie tylko na jej po³o¿enie, atrakcyjnoœæ i cenê.
Jednym z wa¿niejszych elementów
jest jej przeznaczenie w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego oraz bliskoœæ i dostêpnoœæ do infrastruktury technicznej takiej jak: gaz,
woda, kanalizacja czy elektrycznoœæ.
Mile widziana jest równie¿ linia telefoniczna, chocia¿ w dobie dzisiejszego
postêpu nie stanowi ona ju¿ luksusu.
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym po³o¿ona jest wybrana
przez nas nieruchomoœæ jednoznacznie
okreœlaj¹ charakter zabudowy, powierzchniê zabudowy, maksymaln¹ wysokoœæ wznoszonych budynków oraz
szereg innych elementów dotycz¹cych
mo¿liwoœci jej zabudowy.
Jednoczeœnie zapisy planu miejscowego okreœl¹ nam przeznaczenie terenu przylegaj¹cego do wybranej nieruchomoœci. Zatem mo¿emy ustaliæ, czy w
jej pobli¿u nie znajduje siê projektowana droga lub inne inwestycje mog¹ce
niekorzystnie wp³ywaæ na nasz¹ wymarzon¹ dzia³kê.
Dlatego te¿ jednym z dokumentów
niezbêdnym do sporz¹dzenia umowy
kupna- sprzeda¿y jest wypis i wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, który okreœli nam wielkoœæ, przeznaczenie i mo¿liwoœci zabudowy nabywanej dzia³ki.
Kolejnym etapem naszej wêdrówki
powinien byæ S¹d Rejonowy w Piasecznie, IV Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych z siedzib¹ ul. Koœciuszki 14. To w³aœnie tam
mo¿emy zapoznaæ siê z treœci¹ ksiêgi

Zanim kupisz dzia³kê !!!!!

Poza z³o¿eniem deklaracji, osoby prawne, jednostki organizacyjne Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa i Lasów Pañstwowych oraz spó³ki nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej niepañstwowych jednostek organizacyjnych (spó³ki cywilne, jawne, komandytowe) – obowi¹zane s¹ tak¿e
do wp³acenia bez wezwania obliczonego
w deklaracji podatku od nieruchomoœci.
Wp³aty nale¿y dokonaæ na rachunek bankowy Urzêdu Gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowi¹zku podatkowego do 15 ka¿dego miesi¹ca.

wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomoœci. S¹ one prowadzone w celu
ustalenia stanu prawnego. Zawieraj¹
cztery dzia³y. Pierwszy zawiera po³o¿enie i oznaczenie nieruchomoœci, drugi
dane o jej w³aœcicielach, trzeci obci¹¿enia i ograniczenia (np.do¿ywocie, s³u¿ebnoœci gruntowe), czwarty hipoteki
(np. kredyty bankowe, zad³u¿enia i zobowi¹zania z innych tytu³ów prawnych).
Bardzo wa¿ne dla nabywcy s¹ wpisy w
dziale trzecim i czwartym, które skutkuj¹ tym, i¿ nabywamy nieruchomoœæ
wraz ze wszystkimi obci¹¿eniami i ograniczeniami.
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 6 lipca
1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece ksiêgi, ksiêgi wieczyste s¹ jawne i nie
mo¿na zas³aniaæ siê nieznajomoœci¹ wpisów w ksiêdze wieczystej ani wniosków,
o których uczyniono w niej wzmiankê.
Zatem domniemywa siê, i¿ prawo
jawne z ksiêgi wieczystej jest wpisane
zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym a prawo wykreœlone nie istnieje.
Natomiast do zwyk³ej starannoœci
nale¿y ustalenie, czy nieruchomoœæ nie
stanowi wspó³w³asnoœci ma³¿eñskiej,
nawet w przypadku, gdy w ksiêdze wieczystej ujawniony jest jeden z ma³¿onków, a wiemy i¿ naby³ nieruchomoœæ
pozostaj¹c w zwi¹zku ma³¿eñskim.
Poza tym do sporz¹dzenia umowy
kupna-sprzeda¿y nale¿y równie¿ przed³o¿yæ wypis z ewidencji gruntów i budynków lub w przypadku braku ksiêgi
wieczystej wypis i wyrys z ewidencji
gruntów i budynków wraz z dokumen-

tem potwierdzaj¹cym prawo w³asnoœci
do nieruchomoœci (np. akt notarialny,
prawomocne postanowienie s¹du, Akt
W³asnoœci Ziemi, Akt Nadania Ziemi).
Do otrzymania wy¿ej wymienionych
dokumentów zaopatrzonych w klauzulê zezwalaj¹ca na dokonanie wpisu w
ksiêdze wieczystej upowa¿niony jest
m.in. w³aœciciel lub osoby fizyczne
i prawne, w których w³adaniu znajduj¹
siê grunty, budynki, lokale bêd¹ce przedmiotem wypisu.
W przypadku, gdy chcemy nabyæ
dzia³kê powsta³¹ w wyniku podzia³u
geodezyjnego, który nie zosta³ jeszcze
ujawniony w ksiêdze wieczystej – w³aœciciel tej nieruchomoœci winien okazaæ
siê ostateczn¹ decyzj¹ zatwierdzaj¹c¹ jej
podzia³ wraz z map¹ z projektowanym
podzia³em tej nieruchomoœci, wykazem
zmian gruntowych, które stanowi¹ za³¹czniki do przedmiotowej decyzji.
Bardzo wa¿n¹ równie¿ kwesti¹ przy
nabywaniu nieruchomoœci jest jej dostêp
do drogi publicznej. SprawdŸmy zatem
jej stan prawny. Nie opierajmy siê wy³¹cznie na informacjach zas³yszanych w
terenie, poniewa¿ mog¹ byæ niewiarygodne a wrêcz b³êdne.
W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów
prawa drogi dziel¹ siê na drogi publiczne, tj. gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe) oraz drogi wewnêtrzne
(osiedlowe) stanowi¹ce w³asnoœæ lub
wspó³w³asnoœæ osób fizycznych. Gdy
nasza wymarzona nieruchomoœæ ma
bezpoœredni dostêp do drogi publicznej,
to mo¿emy byæ zupe³nie spokojni.
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W drugim przypadku musimy byæ bardziej ostro¿ni. Pamiêtajmy zatem, aby
mieæ zagwarantowany w treœci aktu notarialnego dostêp do drogi publicznej
poprzez:
– nabycie stosownego udzia³u w prawie w³asnoœci drogi prywatnej (wewnêtrznej),
– lub ustanowienie s³u¿ebnoœci drogowych na drodze wewnêtrznej czy te¿
innych s³u¿ebnoœci drogowych.
Niestety praktyka pokazuje, i¿ czêsto
nabywamy nieruchomoœci bez prawnego dostêpu do drogi publicznej. Niejednokrotnie dowiadujemy siê o tym fakcie, dopiero w momencie uzyskiwania
stosownych uzgodnieñ niezbêdnych do
otrzymania pozwolenia na budowê
obiektu budowlanego wraz z infrastruktur¹ techniczn¹.
Zatem, gdy posiadamy potwierdzon¹ informacjê, i¿ droga, przy której po-

³o¿ona jest nabywana nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ lub wspó³w³asnoœæ prywatn¹ nale¿y bezwzglêdnie wskazaæ
w treœci aktu notarialnego prawo przejœcia i przejazdu oraz poprowadzenia w
niej mediów lub nabyæ udzia³ w prawie
w³asnoœci do dzia³ki gruntu stanowi¹cej
drogê wewnêtrzn¹.
Reasumuj¹c – przed podpisaniem
umowy kupna-sprzeda¿y nale¿y zapoznaæ siê z:
– wypisem lub wypisem i wyrysem
z ewidencji gruntów i budynków,
– wypisem i wyrysem z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
– wypisem z ksiêgi wieczystej,
– ostateczn¹ decyzj¹ zatwierdzaj¹c¹
podzia³ nieruchomoœci,
– map¹ z projektowanym podzia³em
i wykazem zmian gruntowych.

Zapoznanie siê przed kupnem nieruchomoœci z treœci¹ ww. dokumentami,
uchroni Pañstwa przed póŸniejszymi
problemami, mog¹cymi znacznie opóŸniæ realizacj¹ zamierzonej i wymarzonej
inwestycji.
Mam jednoczeœnie nadziejê, i¿ przedstawiona w telegraficznym skrócie problematyka dotycz¹ca dokumentacji niezbêdnej przy nabywaniu nieruchomoœci
gruntowych pozwoli Pañstwu unikn¹æ
w przysz³oœci nieprzyjemnych niespodzianek.
W razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci
bardziej szczegó³owych informacji udziel¹ Pañstwu pracownicy Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzêdu Gminy
Lesznowola – tel. (22) 757-94-19.
Z powa¿aniem
Gra¿yna Brzozowska
Kierownik Referatu Geodezji
i Gospodarki Gruntami

Procedura zg³oszenia robót budowlanych
Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póŸn. zm.),
zasad¹ jest, ¿e roboty budowlane, czyli
budowa, a tak¿e prace polegaj¹ce na
przebudowie, monta¿u, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego, mog¹
byæ prowadzone jedynie na podstawie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowê.
Roboty o mniej skomplikowanym
charakterze zosta³y zwolnione z tego
obowi¹zku i tak art. 29 i 30 Ustawy, wylicza w sposób wyczerpuj¹cy kategorie
inwestycji, co do których nie jest potrzebne uzyskanie pozwolenia na budowê, bo, w zale¿noœci od okolicznoœci,
wystarczy zg³oszenie, albo te¿ w stosunku do których w ogóle nie przewidziano ¿adnych, szczególnych obostrzeñ.
I tak na przyk³ad:
– budowa wolno stoj¹cych parterowych budynków gospodarczych, wiat
i altan oraz przydomowych oran¿erii
– je¿eli powierzchnia zabudowy nie
przekracza 25 m 2 i bêd¹ tylko
2 obiekty na ka¿de 500 m2 dzia³ki,
– obiektów ma³ej architektury,
– obiekt tymczasowy niepo³¹czony
trwale z gruntem przewidziany do
rozbiórki lub przeniesienia w inne

miejsce w terminie okreœlonym
w zg³oszeniu ale nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 120 dni od dnia rozpoczêcia budowy.
Zg³oszenie budowy lub wykonania
robót budowlanych powinno okreœlaæ
rodzaj, zakres i sposób wykonywania
robót budowlanych oraz termin ich rozpoczêcia.
Za³¹czniki do zg³oszenia:
– oœwiadczenie o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoœci¹ na
cele budowlane,
– szkice lub rysunki, a tak¿e pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrêbnymi przepisami,
oraz w zale¿noœci od potrzeb:
– aktualn¹ mapê sytuacyjno-wysokoœciow¹ z zaznaczonym obiektem –
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrêbnymi przepisami,
– projekt zagospodarowania dzia³ki lub
terenu.
Organ, do którego zg³oszenie budowy wp³ynê³o, ma 30 dni do wniesienia
sprzeciwu od zg³oszenia. W przypadku
gdy zg³oszenie nie spe³nia wymogów
ustawowych (zawiera braki), wzywa siê
inwestora postanowieniem do uzupe³-

nienia brakuj¹cych dokumentów, z podaniem terminu do dokonania tej czynnoœci.
Do wykonywania robót budowlanych
mo¿na przyst¹piæ, je¿eli w terminie 30
dni od dnia dorêczenia zg³oszenia w³aœciwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.
Zg³oszenie budowy jest zatem
oœwiadczeniem woli sk³adanym przez
inwestora ale ze œciœle sformalizowan¹
form¹ i dokumentacj¹, która musi byæ
do niego do³¹czona. Kiedy organ zgodnie ze swoj¹ kompetencj¹, w ci¹gu
30 dni od dokonania zg³oszenia nie
wyda decyzji o sprzeciwie, traktuje siê
to jako milcz¹c¹ akceptacjê organu.
W³aœciwy organ wnosi sprzeciw gdy:
– zg³oszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objêtych obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê;
– budowa lub wykonanie robót budowlanych objêtych zg³oszeniem narusza
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Ewa Gurtowska
Referat Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego
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Badania Techniczne pojazdów  nowe przepisy
Zmiany w Prawie o ruchu drogowym
wesz³y w ¿ycie z dniem 22 wrzeœnia
2009 r. i wiadomo, ¿e gros w³aœcicieli
pojazdów sprowadzonych z zagranicy
nie bêdzie mog³o skorzystaæ z przepisu, zwalniaj¹cego ich z obowi¹zku dokonania przegl¹du technicznego tego
pojazdu.
Wed³ug nowych przepisów bêdzie
mo¿na od razu zarejestrowaæ pojazd,
jeœli w dowodzie rejestracyjnym bêdzie
figurowa³a informacja o dokonanym badaniu technicznym i terminie jego wa¿noœci. Problem w tym, i¿ w zagranicznych dokumentach czêsto brakuje danych, jakie s¹ wymagane przy rejestracji pojazdu w Polsce. W niektórych brakuje informacji okreœlaj¹cej najwiêkszy
dopuszczalny nacisk na oœ, nie ma danych o liczbie miejsc, danych dotycz¹cych masy w³asnej pojazdu, dopuszczalnej i maksymalnej masy ca³kowitej, dopuszczalnej masy ca³kowitej zespo³u,
liczby osi, maksymalnej masy ca³kowitej przyczepy (z hamulcem i bez hamulca). Z tych powodów pojazd musi byæ
skierowany na badanie. Takich braków
mo¿e byæ wiêcej, zw³aszcza, ¿e w wielu krajach równoczeœnie funkcjonuje
kilka wariantów dowodów rejestracyjnych.
Nie bêdzie zwolniony równie¿ z przegl¹du pojazd przystosowany do ruchu
lewostronnego.
Znowelizowana ustawa wprowadza
tak¿e okresowe badania techniczne
motoroweru. W³aœciciel motoroweru,
dla którego od dnia pierwszej rejestracji minê³o wiêcej, ni¿ trzy lata, ma obowi¹zek przedstawiæ motorower do badania technicznego w terminie roku od
dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, czyli do
22 wrzeœnia 2010 r.

sz¹ rejestracj¹ na terytorium RP nie
podlega pojazd:
• nowy z homologacj¹ lub ze zwolnieniem z homologacji
• nowy z zagranicy z homologacj¹ unijn¹ (Konfederacja Szwajcarska oraz
kraje EFTA)
• zarejestrowany pojazd sprowadzony
z UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub
krajów EFTA
– je¿eli w dowodzie rejestracyjnym
lub innym dokumencie zawarta
jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i terminie jego
wa¿noœci,
– z homologacj¹ UE, Konfederacji
Szwajcarskiej, lub FETA (homologacja albo nr homologacji z dokumentów) – wpisuje siê termin badañ zgodnie z wytycznymi w przepisach (dotyczy to wy³¹cznie pojazdów kategorii M, czyli osobowy;) L, czyli motocykl, motorower,
quad; T, czyli ci¹gnik rolniczy – bez
ciê¿arowych przyczep- musi to byæ
homologacja europejska.

Okresowe badania techniczne

Wyj¹tki: Zwolnienie z badañ nie dotyczy pojazdów z zagranicy:
1. taksówka osobowa,
2. pojazd uprzywilejowany,
3. pojazd wyposa¿ony zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
4. pojazd z zamontowanym urz¹dzeniem technicznym podlegaj¹cym dozorowi technicznemu.
5. pojazd przystosowany do ruchu lewostronnego.
Termin badañ technicznych dla pojazdów zagranicznych (UE, Konfederacji Szwajcarskiej, EFTA) uznaje siê o ile
nie jest d³u¿szy, ni¿ termin wa¿noœci badania technicznego ustalany na podstawie polskich przepisów. Je¿eli termin
wynikaj¹cy z zagranicznych dokumentów jest d³u¿szy ni¿ ten okreœlony polskimi przepisami – termin badañ zostaje skracany.

Okresowe badania techniczne przeprowadza siê po raz pierwszy przed
pierwsz¹ rejestracj¹ pojazdu.
W zwi¹zku z powy¿szym nie ma ju¿
pierwszych badañ technicznych dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy.

UWAGA! Je¿eli pojazd zosta³ wyrejestrowany za granic¹ i jest taki zapis
w dokumentach to do rejestracji na terytorium RP nale¿y do³¹czyæ badania
okresowe.

Badaniu okresowemu przeprowadzonemu po raz pierwszy przed pierw-

Badanie okresowe przeprowadza siê
corocznie dla nastêpuj¹cych pojazdów:

Badania techniczne:
• okresowe,
• dodatkowe.

– pojazd przewo¿¹cy towary niebezpieczne,
– taksówka osobowa,
– pojazd samochodowy konstrukcyjnie
przeznaczony do przewozu osób
w liczbie od 5 do 9, wykorzystywany
do zarobkowego transportu drogowego osób,
– „SAM”,
– pojazd zasilany gazem,
– pojazd uprzywilejowany,
– pojazd u¿ywany do nauki jazdy lub
egzaminu pañstwowego.
Samochód osobowy, samochód ciê¿arowy o dopuszczalnej masie ca³kowitej nie przekraczaj¹cej 3,5 t., motocykl
lub przyczepa o dopuszczalnej masie
ca³kowitej nie przekraczaj¹cej 3,5 t. podlega badaniu technicznemu przed up³ywem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji,
nastêpnie przed up³ywem 2 lat od dnia
przeprowadzenia badania, a potem corocznie.
Ci¹gnik rolniczy, przyczepa rolnicza
oraz motorower, podlega badaniu technicznemu przed up³ywem 3 lat od dnia
pierwszej rejestracji, a nastêpnie przed
up³ywem ka¿dych kolejnych 2 lat od dnia
przeprowadzenia badania.
Zwolnienie z badañ okresowych:
– pojazd zabytkowy, je¿eli nie jest wykorzystany do zarobkowego transportu drogowego,
– przyczepa lekka.

Badanie techniczne dodatkowe
Na dodatkowe badanie techniczne
pojazd mo¿e skierowaæ starosta:
– w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbêdnych do rejestracji pojazdu,
– je¿eli z dokumentów wynika, ¿e pojazd uczestniczy³ w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony œrodowiska.
Dodatkowym badaniom technicznym podlega pojazd:
– w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powoduj¹cych zmianê danych w dowodzie rejestracyjnym z wy³¹czeniem
monta¿u instalacji gazowej,
– pojazd, który ma byæ u¿ywany jako
taksówka osobowa lub baga¿owa,
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– pojazd do nauki jazdy,
– pojazd do przeprowadzania egzaminu pañstwowego,
– pojazd odpowiednio przystosowany
lub wyposa¿ony dla przewozu towarów niebezpiecznych,
– pojazd powypadkowy, w którym zosta³a dokonana naprawa wynikaj¹ca z oc,
– pojazd, w którym w czasie badania
stwierdzono œlady uszkodzeñ lub naruszenia elementów noœnych konstrukcji pojazdu, mog¹ce stwarzaæ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa ruchu,
– VAT,

– autobus, którego dopuszczalna prêdkoœæ na autostradzie, drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, co do zdolnoœci z dodatkowymi warunkami
technicznymi,
– pojazd, dla którego okreœlono dodatkowe badania techniczne w m/narod.
Porozumieniach dot. m/narod. Transportu drogowego.
Na dodatkowe badanie techniczne
mo¿e tak¿e skierowaæ pojazd organ
kontroli ruchu drogowego w zakresie:
– uzasadnionego przypuszczenia, ¿e

pojazd zagra¿a bezpieczeñstwu ruchu lub narusza wymagania ochrony
œrodowiska,
– uszkodzenie zasadniczych elementów noœnych konstrukcji nadwozia,
podwozia lub ramy w wyniku wypadku drogowego lub œladów uszkodzeñ
albo z³ego stanu technicznego, mog¹cego stwarzaæ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa ruchu drogowego.
Aleksandra Wysocka
G³. Spec. Wydzia³u Komunikacji
Starostwa Powiatowego Filia w Lesznowoli

Dbajmy o czystoæ naszego otoczenia !
Utrzymanie czystoœci i porz¹dku
w gminach nale¿y do obowi¹zkowych
zadañ w³asnych gminy, która zapewnia czystoœæ i porz¹dek na swoim terenie i tworzy warunki niezbêdne do
ich utrzymania. W ramach ww. zadañ,
Rada Gminy uchwala regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku.
Regulamin ma charakter prawa
miejscowego, a tym samym stanowi
Ÿród³o powszechnie obowi¹zuj¹cego
prawa Rzeczypospolitej Polskiej na
obszarze dzia³ania Rady Gminy.
Rada Gminy Lesznowola, uchwa³¹
z dnia 29 czerwca 2007 roku zatwierdzi³a zapisy Regulaminu utrzymania
czystoœci i porz¹dku, maj¹ce obowi¹zywaæ na terenie naszej gminy.
Dokument ten okreœla szczegó³owe zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku dotycz¹ce:
1. wymagañ w zakresie utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie
nieruchomoœci oraz na terenach
s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego,
2. rodzaju i minimalnej pojemnoœci
urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
3. czêstotliwoœci i sposobu pozbywania siê odpadów komunalnych
lub nieczystoœci ciek³ych z terenu nieruchomoœci oraz terenów
przeznaczonych do u¿ytku publicznego,
4. maksymalnego poziomu odpadów
komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³a-

dowania na sk³adowiskach odpadów,
5. obowi¹zków osób utrzymuj¹cych
zwierzêta domowe oraz wymagañ
dotycz¹cych utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach
Gminy Lesznowola,
6. obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej deratyzacji oraz terminów
jej przeprowadzania.
Nale¿y jednak dodaæ, i¿ przestrzeganie obowi¹zuj¹cych zapisów regulaminu, to nie tylko przestrzeganie
prawa, ale przede wszystkim dba³oœæ
o estetykê naszego najbli¿szego otoczenia i œwiadomoœæ ka¿dego z nas
o koniecznoœci poszanowania œrodowiska naturalnego.
Wszyscy doskonale zdajemy sobie
sprawê z tego, ile najró¿niejszych
œmieci znajduje siê w naszych lasach,
przy drogach, w rowach, czy te¿ na
opuszczonych nieruchomoœciach.
Ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci
obowi¹zany jest wyposa¿yæ j¹ w urz¹dzenia s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych, prowadziæ selektywn¹ zbiórkê odpadów powsta³ych na terenie nieruchomoœci, przy³¹czyæ nieruchomoœæ do istniej¹cej
sieci kanalizacyjnej b¹dŸ wyposa¿yæ
j¹ w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych.
Ponadto obowi¹zkiem w³aœciciela
nieruchomoœci jest zawarcie umowy
z przedsiêbiorc¹, posiadaj¹cym zezwolenie Wójta Gminy Lesznowola na

odbieranie odpadów i okazywanie tej
umowy osobom kontroluj¹cym wraz
z dowodami zap³aty (fakturami) potwierdzaj¹cymi wykonanie us³ugi. Posiadanie umów kontrolowane jest
przez upowa¿nione przez Wójta Gminy osoby.
Ponadto w³aœciciele nieruchomoœci maj¹ obowi¹zek uprz¹tania œniegu, b³ota, liœci oraz innych zanieczyszczeñ z czêœci nieruchomoœci udostêpnionej do u¿ytku publicznego oraz
chodników przylegaj¹cych do posesji, usuwania ga³êzi drzew i krzewów
zwieszaj¹cych siê nad chodnikami,
ci¹gami pieszymi i komunikacyjnymi,
a tak¿e usuwania rosn¹cych na nieruchomoœciach chwastów.
Jednoczeœnie przypominamy, i¿ na
terenie Mysiad³a i Nowej Iwicznej postawione zosta³y specjalnie oznakowane, czerwone pojemniki na odchody zwierz¹t.
Zwracamy siê z apelem do wszystkich mieszkañców tych miejscowoœci,
aby pojemniki te s³u¿y³y jedynie do
gromadzenia psich odchodów, a nie
ró¿nych odpadów komunalnych, tak
aby w³aœciciele zwierz¹t mogli wykorzystywaæ je zgodnie z przeznaczeniem.
Wszyscy starajmy siê ¿yæ w przyjaŸni z natur¹, szanowaæ przyrodê
i troszczyæ siê o estetykê swojego najbli¿szego otoczenia.
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Porzucone jak zabawka
Szanowni Mieszkañcy Gminy Lesznowola!
Jednym z zadañ Gminy jest zapobieganie bezdomnoœci zwierz¹t. Chodzi tu
g³ównie o psy i koty, bo to one najczêœciej przebywaj¹ w naszych domach.
Pies od najdawniejszych czasów towarzyszy³ ludziom i dlatego te¿ uwa¿any jest za naszego najlepszego przyjaciela. Ale przede wszystkim jest to
zwierzê, które posiada instynkt obronny i dlatego pracuje dla cz³owieka, pilnuj¹c miejsca jego zamieszkania. Podobnie i koty „od zawsze” towarzyszy³y cz³owiekowi w jego gospodarstwie
domowym.
Trzymanie psa czy kota w domu, tak
zreszt¹ jak i ka¿dego innego zwierzêcia,
to du¿a odpowiedzialnoœæ. Przy wszystkich codziennych zajêciach i obowi¹zkach nale¿y wzi¹æ pod uwagê potrzeby
i sam fakt posiadania czworonoga.
W Polsce jest jednak du¿o bezdomnych zwierz¹t, a istniej¹ce schroniska
pêkaj¹ w szwach. Z czego to wynika?
Nieodpowiedzialni w³aœciciele zwierz¹t, zw³aszcza w okresie wakacji i letnich wyjazdów, w okrutny sposób porzucaj¹ swoich podopiecznych w lesie,
na szosie, pozostawiaj¹ w szczelnie zamkniêtych pud³ach, lub te¿ przywi¹zuj¹
do drzewa, by w ten sposób uniemo¿liwiæ im pogoñ za w³aœcicielem.
Ma³o kto wie, ¿e zabrania tego prawo. Wed³ug obowi¹zuj¹cej w Polsce
„Ustawy o ochronie zwierz¹t” z 21 sierpnia 1997 roku zabrania siê znêcania nad
zwierzêtami, a w szczególnoœci: zadawania bólu, bicia, dra¿nienia, organizowania walk, porzucania psa i kota.
Ale samo prawo nie wystarczy, gdy
w³aœciciel psa czy kota zapomina, i¿ zdecydowa³ siê na posiadanie zwierzêcia
i przyjêcie wszystkich zobowi¹zañ z tym
zwi¹zanych.
Problem bezdomnoœci zwi¹zany jest
tak¿e z rozmna¿aniem zwierz¹t. Œwiadomy w³aœciciel nie dopuszcza do tego.
Radykalnym sposobem jest sterylizacja,
która eliminuje problem cieczek i chroni zwierzê przed chorobami nowotworowymi. Z inicjatywy Stowarzyszenia
Obroñców Zwierz¹t „Arka” od kilku lat
marzec og³oszony jest Ogólnopolskim
Miesi¹cem Sterylizacji Zwierz¹t. Bior¹ce udzia³ w tej akcji lecznice wykonuj¹
wówczas zabieg po ni¿szych cenach.
Wykaz lecznic dostêpny jest na stronie
www.arka.strefa.pl

Na terenie naszej gminy obserwujemy, zw³aszcza w okresie wakacji, gwa³towny wzrost liczby zg³aszanych bezdomnych zwierz¹t – i to zarówno doros³ych, jak te¿ szczeni¹t.
Gmina posiada podpisan¹ umowê
z Klinik¹ Weterynaryjn¹ „REDLINE” – LECZENIE I REHABILITACJA ZWIERZ¥T,
mieszcz¹c¹ siê w £azach, na od³awianie,
utrzymywanie w schronisku i przygotowaniu do adopcji bezdomnych zwierz¹t
pochodz¹cych z terenu Gminy Lesznowola.
Bezdomne psy czy koty umieszczane
s¹ w lecznicy, poddawane odpowiednim
zabiegom pielêgnacyjnym i leczniczym,
rejestrowane, a nastêpnie oddawane do
adopcji b¹dŸ do schroniska.
Niestety, czêsto spotykamy siê z przypadkami, gdy osoba zg³aszaj¹ca bezdomne zwierzê ok³amuje przyjmuj¹cego zg³oszenie, chc¹c oddaæ do schroniska w³asne zwierzê, z którym nie ma co
zrobiæ w okresie wakacji, b¹dŸ ju¿ nie
chce siê nim opiekowaæ.
Podawanie przez zg³aszaj¹cych ró¿nych wersji zdarzenia, zwi¹zanego ze
znalezieniem bezdomnego psa czy
kota, zachowanie siê zwierzêcia w momencie oddawania go do lecznicy, kie-

dy nie chce rozstaæ siê ze swoim w³aœcicielem, to tylko niektóre z przyk³adów braku odpowiedzialnoœci w³aœcicieli zwierz¹t.
Wobec ogromnych kosztów, jakie
Gmina ponosi z tytu³u opieki nad bezdomnymi zwierzêtami oraz w zwi¹zku
z wystêpuj¹cymi przypadkami nieuczciwoœci ze strony zg³aszaj¹cych, ka¿da
osoba dokonuj¹ca zg³oszenia bezdomnego zwierzêcia zostanie zobowi¹zana
do podpisania oœwiadczenia pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej o tym, i¿
zg³aszane zwierzê zosta³o znalezione,
jest bezdomne, a jej posiadaczem nie
jest osoba zg³aszaj¹ca.
Wobec osób, którym udowodnione
zostanie oszustwo, zostan¹ wyci¹gniête konsekwencje karne w myœl art. 233
Kodeksu Karnego.
Ponadto przypominamy, i¿ kto przejmuje opiekê nad bezdomnym zwierzêciem, automatycznie staje siê jego w³aœcicielem i ponosi ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ za przysposobionego psa czy
kota.
Pies czy kot jest najlepszym przyjacielem cz³owieka. Tak wiêc dbajmy o nasze zwierzêta, postêpujmy odpowiedzialnie, bo to nie tylko wymóg prawa,
ale te¿ czysto ludzkie podejœcie.
Marzena Chmiel
Kierownik Referatu Ochrony Œrodowiska
i Rolnictwa Urzêdu Gminy Lesznowola

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 wrzenia
2008 r. do 31 marca 2011r. dla Przedsiêbiorców w zakresie:
1. Podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
2. Mo¿liwoci uzyskania wsparcia na realizacjê projektów w latach
2007-2013 ze rodków publicznych.
3. Mo¿liwoci i zasad uzyskania us³ug specjalistycznych.
Konsultacje bêd¹ udzielane przez konsultanta Pana Roberta Subramaniana w Urzêdzie Gminy w Lesznowoli w ka¿d¹ pierwsz¹ rodê miesi¹ca, w godz. 9.00  15.00, I piêtro, pokój 114.
Dodatkowe informacje na stronie internetowej Urzêdu Gminy Lesznowola www.lesznowola.waw.pl
() Maria Jolanta Batycka-W¹sik
Wójt Gminy Lesznowola
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Szanowni Pañstwo,
Zwi¹zek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
od kwietnia 2009 jest realizatorem projektu
<Adaptacyjnoæ poprzez rozwój lokalnych
i regionalnych instrumentów dialogu spo³ecznego>,
maj¹cego na celu szerokie przedyskutowanie
i opracowanie zasad dialogu spo³ecznego,
a nastêpnie przedstawienie ich pracodawcom
i pracownikom. Projekt przeprowadzany jest na
terenie Województwa Mazowieckiego.

Zaproszenie
PROGRAM KONFERENCJI:
12.00  12.15 Rejestracja uczestników
12.15  12.25 Powitanie Goci przez Wójta Gminy Lesznowola oraz Przedstawiciela Zwi¹zku
Pracodawców Warszawy i Mazowsza
12.25  13.10 Przegl¹d ekonomiczno  prawnych uwarunkowañ rozwoju dialogu spo³ecznego
13.10  13.40 Prezentacja za³o¿eñ konkursu  FIRMA
PRZYJAZNA PRACOWNIKOM
13.40  14.30 Prezentacja wyników badañ dotycz¹cych dialogu spo³ecznego w mazowieckich
14.30  15.15 Pakiet dzia³añ antykryzysowych  komentarz
15.15  16.00 Podsumowanie konferencji
16.00
Poczêstunek
Konferencja odbêdzie siê 17 listopada 2009 r.
o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej
Urzêdu Gminy Lesznowola
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa
w konferencji do dnia 14 listopada 2009 r.
Biuro Zwi¹zku Pracodawców Warszawy
i Mazowsza, ul. wiêtojerska 24, 00-202 Warszawa,
tel. 22 887 64 20; mail: anna.fuzowska@zpwim.pl

Jednym z dzia³añ projektu jest cykl konferencji
lokalnych, prezentuj¹cych wyniki badañ
realizowanych w ramach projektu. Do udzia³u
w konferencjach i towarzysz¹cej im debacie
pragniemy serdecznie zachêciæ przedstawicieli
zarówno tych firm, w których dialog pomiêdzy
stron¹ pracodawcz¹ a pracownicz¹ przebiega
wzorcowo, jak i tych przedsiêbiorstw, w których
porozumienie to napotyka na ró¿norakie
przeszkody. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli
lokalnych firm, jak równie¿ wszystkich innych
aktorów dialogu spo³ecznego na poziomie
lokalnym, tj. przedstawicieli samorz¹du, s³u¿b
zatrudnienia, organizacji pozarz¹dowych.
G³ównym celem konferencji jest przedyskutowanie
i ocena efektywnoci funkcjonuj¹cych form
dialogu w przedsiêbiorstwach. Uwa¿amy ten temat
za szczególnie istotny w kontekcie dotykaj¹cego
mazowieckie przedsiêbiorstwa skutki kryzysu
gospodarczego, jak równie¿ nowe rozwi¹zania
w obszarze stosunków pracy, wynikaj¹ce
z uzgodnieñ zawartych w pakiecie
antykryzysowym.
Bardzo liczymy na Pañstwa zaanga¿owanie
w realizowane przez nas przedsiêwziêcie, które,
mamy nadziejê, przyczyni siê do poprawy relacji
pomiêdzy pracodawcami a przedstawicielstwami
pracowniczymi w mazowieckich
przedsiêbiorstwach.

Maria Jolanta Batycka-W¹sik

Jacek Ca³us

Wójt
Gminy Lesznowola

Prezes Zarz¹du
Zwi¹zku Pracodawców Warszawy i Mazowsza

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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Wszystkie firmy do koñca 2009 roku
musz¹ zmieniæ na nowe kody PKD
Od stycznia 2008 r. do koñca 2009 r.
wszystkie podmioty, które maj¹ kod
PKD, musz¹ go zmieniæ na nowy, zgodny z now¹ Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alnoœci.
Zmiana kodów dotyczy tak¿e dzia³alnoœci wykonywanej przez instytucje samorz¹dowe – choæby w zakresie administracji publicznej, edukacji czy pomocy spo³ecznej. Zmieniæ kody bêd¹ te¿
musia³y zak³ady bud¿etowe czy komunalne spó³ki zajmuj¹ce siê dostarczaniem wody albo wywo¿eniem odpadów.
Wynika to z rozporz¹dzenia Rady
Ministrów Ministrów 24 grudnia 2007r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD) (Dz.U.Nr 251, poz. 1885).
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 do-

tychczas 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
(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.
£ucja Jaworska
Inspektor
ds. Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej

Rozmowa
z Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy
 Pani¹ Bo¿enn¹ Korlak
Proszê przyj¹æ po raz kolejny gratulacje zwi¹zane z wyborem na funkcjê
Przewodnicz¹cej Rady Gminy Lesznowola.
Zosta³a Pani wybrana w sierpniu bardzo zdecydowan¹ liczb¹ g³osów. Ile lat
zwi¹zana jest Pani z lesznowolskim samorz¹dem?
– Dziêkujê za gratulacje. Pracujê
w Samorz¹dzie Gminy Lesznowola od
11 lat.
Jakie funkcje Pani w tym okresie pe³ni³a?
– Bêd¹c radn¹ w latach 1998-2002
by³am cz³onkiem zarz¹du gminy.
W latach 2002-2009 (do chwili wyboru na przewodnicz¹c¹ R.G.) pe³ni³am

funkcjê Przewodnicz¹cej
Komisji Rewizyjnej oraz
V-ce przewodnicz¹cej Komisji Gospodarczej Rady
Gminy.
Jak Pani postrzega funkcjê Przewodnicz¹cej –
swoj¹ rolê w Radzie?

Przewodnicz¹ca Rady Gminy Lesznowola Pani Bo¿enna Korlak

– Funkcja przewodnicz¹cej R.G. to
zaszczytna funkcja. Postrzegam swoj¹
rolê jako organizowanie pracy Rady
Gminy i przewodniczenie jej obradom.
Wierzê, ¿e Rada Gminy nadal bêdzie zespo³em, który wyznacza cele i realizuje je dla dobra naszych mieszkañców.
A relacje miêdzy organami – jak Pani
ocenia wspó³pracê?

– W Lesznowoli wspó³praca miêdzy
Wójtem a Rad¹ Gminy uk³ada siê od wielu lat wzorowo. Wójt Gminy Maria Jolanta Batycka-W¹sik sprawuj¹ca funkcjê
trzeci¹ kadencjê jest profesjonalistk¹ nie
tylko poprzez kierunkowe wykszta³cenie, ale tak¿e poprzez doskona³e zarz¹dzanie gmin¹ poparte latami praktyki samorz¹dowej.
Samorz¹d Gminy Lesznowola w swoim dzia³aniu jest apolityczny, choæ mamy

19

lesznowola 36 srodki.p65

19

09-10-23, 12:48

Biuletyn Informacyjny nr 36 – 2009
w swym gronie i cz³onków partii politycznych i ich sympatyków. Generalnym
kierunkiem wspólnych dzia³añ jest dba³oœæ o poprawê warunków ¿ycia naszych
mieszkañców. Nigdy nie jest tak, ¿e œrodków finansowych mamy w nadmiarze.
Musimy kierowaæ siê wypracowanymi
priorytetami.
Proszê przybli¿yæ Czytelnikom g³ówne
kierunki dzia³ania samorz¹du. Chodzi
mi przede wszystkim o priorytety inwestycyjne.

– Priorytety inwestycyjne to: oœwiata
– budowa Centrum Edukacji i Sportu
w Mysiadle, infrastruktura wodno-kanalizacyjna oraz budowa dróg.
Z pewnoœci¹ naszych Mieszkañców interesuje gdzie Pani mieszka i czym siê
zajmuje zawodowo.
– Mieszkam w £azach. To piêkna miejscowoœæ i wspaniali Mieszkañcy. Wraz
z mê¿em i synem prowadzimy gospodarstwo ogrodnicze. Zajmujemy siê produkcj¹ kwiatów w szklarniach.

Czym siê Pani interesuje, jak spêdza
czas wolny?
– Od kilku lat zafascynowa³a mnie
sztuka tkania gobelinów. Wolny czas
poœwiêcam wiêc na tkanie gobelinów.
Lubiê równie¿ przeczytaæ dobr¹ ksi¹¿kê oraz podró¿e.
Rozmawia³a:
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy Lesznowola

Uchwa³y Rady Gminy Lesznowola
podjête w okresie
od 6 sierpnia 2009 r. do 25 wrzenia 2009 r.
6 sierpnia 2009
Uchwa³a Nr 405/XXIX/2009
w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie przez Gminê Lesznowola Porozumienia Miêdzygminnego z Miastem
Sto³ecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadañ lokalnego transportu
zbiorowego.
Uchwa³a Nr 406/XXXI/2009
w sprawie przyjêcia rezygnacji Przewodnicz¹cej Rady Gminy.
Uchwa³a Nr 407/XXIX/2009
w sprawie wyboru Przewodnicz¹cego
Rady Gminy.
Uchwa³a Nr 408/XXIX/ 2009
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2009 r.
Uchwa³a Nr 409/XXIX/2009
w sprawie zmiany uchwa³y
Nr 133/XX/2004 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 maja 2004r. w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie na rzecz
Gminy Lesznowola uzytkowania wieczystego nieruchomoœci wraz z w³asnoœci¹ usytuowanych na niej budynków
i urz¹dzeñ, oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 1/2, u¿ytkowania wieczy-

stego nieruchomoœci niezabudowanej,
sk³adaj¹cej siê z zabudowanej budynkami mieszkalnymi, sk³adaj¹cej siê
z dzia³ki nr 5/8 i nr 5/71, oraz w³asnoœci nieruchomoœci zabudowanej budynkiem przedszkola, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5/33, po³o¿onej
w obrêbie Zak³ady Zamienie, gmina
Lesznowola.

Uchwa³a Nr 410/XXIX/2009
w sprawie przed³u¿enia czasu obowi¹zywania dotychczasowych taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodê oraz
zbiorowe odprowadzanie œcieków.
Uchwa³a Nr 411/XXIX/2009
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
gminnych, drogi po³o¿onej w obrêbie
Jab³onowo.
Uchwa³a Nr 412/XXIX/2009
w sprawie nadania nazwy drodze (ul.
Leœnych Ptaków – W³adys³awów).
Uchwa³a Nr 413/XXIX/2009
w sprawie nadania nazwy drodze (ul.
Chabrów – Nowa Wola).
Uchwa³a Nr 414/XXIX/2009
w sprawie nadania nazwy drodze (ul.
Przydro¿na – Kolonia Warszawska).

Uchwa³a Nr 415/ XXIX/2009
w sprawie powo³ania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Uchwa³a Nr 416/XXIX/2009
w sprawie sprostowania b³êdu pisarskiego w uchwale rady Gminy Lesznowola.
Uchwa³a Nr 417/XXIX/2009
w sprawie opinii dotycz¹cej lokalizacji
w miejscowoœci Mroków na dzia³ce
o nr ew. 61/3 gmina Lesznowola oœrodka gier na automatach.

25 sierpnia 2009
Uchwa³a Nr 418/XXX/2009
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2009 r.
Uchwa³a Nr 419/XXX/2009
w sprawie zaci¹gniêcia kredytu w Banku Ochrony Œrodowiska z dop³atami do
oprocentowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwa³a Nr 420/XXX/2009
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 220/XVI/
2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia
30 kwietnia 2008 r. w sprawie zaci¹-
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gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2008 i 2009.

Uchwa³a Nr 426/XXX/2009
w sprawie wyboru cz³onka Komisji Polityki Gospodarczej.

Uchwa³a Nr 421/ XXX/2009
w sprawie emisji obligacji komunalnych
oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Uchwa³a Nr 427/XXX/2009
w sprawie wyboru Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.

Uchwa³a Nr 422/XXX/2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorz¹dowi Powiatu Piaseczyñskiego.

15 wrzenia 2009

Uchwa³a Nr 423/XXX/2009
w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 18/6, po³o¿onej w obrêbie
Mroków, gmina Lesznowola.
Uchwa³a Nr 424/XXX/2009
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla czêœci obrêbu £azy II
PGR i Radiostacja £azy.
Uchwa³a Nr 425/XXX/2009
w sprawie nadania nazwy drodze (ul.
Zaj¹czka – Lesznowola).

Uchwa³a Nr 428/XXXI/2009
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2009 r.
Uchwa³a Nr 429/XXXI/2009
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 421/XXX/
2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia
25 sierpnia 2009r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

nym samodzielnego lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajduj¹cym siê
na nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 57/5, po³o¿onej w obrêbie Mroków, gmina Lesznowola wraz z przynale¿nym udzia³em
w prawie w³asnoœci nieruchomoœci
gruntowej oraz w czêœciach wspólnych
budynku.

Uchwa³a Nr 432/XXXI/2009
w sprawie sprostowania oczywistej
omy³ki w uchwale Rady Gminy Lesznowola.
Uchwa³a Nr 433/XXXI/2009
w sprawie wyboru cz³onka Komisji Statutowej.

25 wrzenia 2009

Uchwa³a Nr 430/XXXI/2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz¹dowi Powiatu Piaseczyñskiego w 2009r.

Uchwa³a Nr 434/XXXII/2009
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2009 r.

Uchwa³a Nr 431/XXXI/2009
w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ w przetargu ustnym nieograniczo-

Uchwa³a Nr 435/ XXXII/2009
w sprawie nadania nazwy drodze (ul.
Chabrowa – Nowa Wola)

Zarz¹dzenia Wójta Gminy Lesznowola
podjête od sierpnia 2009 r. do padziernika 2009 r.
Lp.

Zarz¹dzenie
Nr

Data

w sprawie

1.

3 sierpnia 2009r.

105/2009

zawarcia umowy na udzielenie kredytu krótkoterminowego
w wysokoci 1 400 000 z³,

2.

4 sierpnia 2009r.

106/2009

zmian w bud¿ecie gminy na 2009r.,

3.

11 sierpnia 2009r.

107/2009

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê wodoci¹gu i kanalizacji w Nowej Woli,
w ul. Plonowej nr ewid. dzia³ki 116,

4.

11 sierpnia 2009r.

108/2009

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê wodoci¹gu i kanalizacji w Zgorzale,
nr ewid. dzia³ki 300,

5.

14 sierpnia 2009r.

109/2009

zmian w bud¿ecie gminy na 2009r.,

6.

18 sierpnia 2009r.

110/2009

przed³u¿enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³
Publicznych w Mrokowie,

7.

18 sierpnia 2009r.

111/2009

przed³u¿enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³
Publicznych w Lesznowoli,
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Lp.

Zarz¹dzenie
Nr

Data

w sprawie

8.

20 sierpnia 2009r.

112/2009

zawarcia umowy na budowê ulic gminnych (czêci ul. Waniliowej
i Arakowej) wraz z odwodnieniem w Zamieniu,

9.

20 sierpnia 2009r.

113/2009

zmian w bud¿ecie gminy na 2009r.,

10.

24 sierpnia 2009r.

114/2009

informacji o przebiegu wykonania bud¿etu gminy za pierwsze
pó³rocze roku bud¿etowego oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminnej Biblioteki i Gminnego Orodka kultury,

11.

24 sierpnia 2009r.

115/2009

powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej,

12.

24 sierpnia 2009r.

116/2009

powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Lesznowoli,

13.

24 sierpnia 2009r.

117/2009

powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
Zespo³u szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej,

14.

24 sierpnia 2009r.

118/2009

powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Lesznowoli,

15.

24 sierpnia 2009r.

119/2009

powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
Gminnego Przedszkola w Mysiadle,

16.

24 sierpnia 2009r.

120/2009

powo³ania komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
Zespo³u szkó³ Publicznych w Mrokowie,

17.

24 sierpnia 2009r.

121/2009

powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
Zespo³u szkó³ w £azach,

18.

24 sierpnia 2009r.

122/2009

powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej,

19.

27 sierpnia 2009r.

123/2009

prognozy ³¹cznej kwoty d³ugu na rok 2009 i lata nastêpne,

20.

28 sierpnia 2009r.

124/2009

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na od³awianie, przygotowanie do adopcji oraz
utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierz¹t pochodz¹cych
z terenu Gminy Lesznowola,

22.

2 wrzenia 2009r.

125/2009

zawarcia umowy na wykonanie projektu i przebudowa ul. Polnej
z odwodnieniem w Mysiadle,

23.

3 wrzenia 2009r.

126/2009

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na obs³ugê komunikacyjn¹ Dzia³u VI – I etap
(budowa nawierzchni ulic:Jesionowej, Kalinowej, Bukowej,
Leszczynowej, G³ogowej, i czêci ul. Czeremchowej, Jaworowej,
Jod³owej i Grabowej) oraz budowa ci¹gu pieszo-rowerowego
wzd³u¿ ul. Ks. S³ojewskiego na odcinku oko³o 500m od
ul. Jesionowej w Magdalence,
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Lp.

Zarz¹dzenie
Nr

Data

w sprawie

24. 9 wrzenia 2009r.

127/2009

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

25. 10 wrzenia 2009r.

128/2009

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê wodoci¹gu i kanalizacji w drodze nr ew.
dzia³ki 25/4 w Kolonii Mrokowskiej

26. 10 wrzenia 2009r.

129/2009

zmian w bud¿ecie gminy 2009r.

27. 14 wrzenia 2009r.

130/2009

zawarcia umowy na adaptacjê pomieszczeñ u¿ytkowych przy
ul. Topolowej 2 w Mysiadle, (poczta)

28. 15 wrzenia 2009r.

131/2009

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na rozbudowê drogi dz. Nr 1/229, 1/246, 1/247,
77/2 (ul. Osiedlowej) w rejonie skrzy¿owania w Mysiadle,

29. 15 wrzenia 2009r.

132/2009

o niewykonywaniu prawa pierwokupu,

30. 16 wrzenia 2009r.

133/2009

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê wodoci¹gu w ul lokalnej od ul. Jasnej
(dzia³ka nr 37, 43, 42/29, 45/1) w Wilczej Górze,

31. 16 wrzenia 2009r.

134/2009

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê wodoci¹gu w drodze 46/7 bocznej od
ul. U³anów w Kolonii Warszawskiej,

32. 16 wrzenia 2009r.

135/2009

zmian w bud¿ecie gminy na 2009r.,

33. 16 wrzenia 2009r.

136/2009

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na wykonanie projektu i budowy ul. Zielonej wraz
z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi w Podolszynie,

34. 17 wrzenia 2009r.

137/2009

zawarcia umowy na oznakowanie poziome i pionowe dróg
gminnych na terenie gminy Lesznowola w roku 2009,

35. 17 wrzenia 2009r.

138/2009

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê ul. Brzozowej i ul. Krótkiej wraz
z kanalizacj¹ deszczow¹ w Warszawiance i Woli Mrokowskiej,

36. 18 wrzenia 2009r.

139/2009

zgody na prowadzenie z Zespole szkó³ im. Jana Paw³a II w £azach
dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej

37. 22 wrzenia 2009r.

140/2009

zawarcia umowy na budowê wodoci¹gu w ul. Per³owej w £azach,

39. 22 wrzenia 2009r.

141/2009

zawarcia umowy na budowê wodoci¹gu i kanalizacji w Nowej Woli,
w ul. Plonowej, nr ewid. dzia³ki 116,

40. 22 wrzenia 2009r.

142/2009

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej
budowlano-wykonawczej na:
Zadanie 1: Budowê ul. Okrê¿nej z projektami bran¿owymi wraz
z wytyczeniem geodezyjnym w Lesznowoli (d³ugoæ
opracowania ok. 1817,52m)
Zadanie 2: Budowê drogi i odwodnienia na dzia³kach nr 74/9,
73/23, 73/14, 73/3, 73/2, 73/8, 72/11, 72/8 w Mrokowie
wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi
(d³. opracowania ok. 666m).
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Lp.

Zarz¹dzenie
Nr

Data

w sprawie
Zadanie 3: Budowê kanalizacji deszczowej w ul. Borowej w Wilczej
Górze z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi
(d³ugoæ opracowania ok. 833m).
Zadanie 4: Przebudowê ul. Okr¹g wraz z odwodnieniem oraz
projektami budowy chodników i miejsc parkingowych
w Mysiadle.
Zadanie 5: Przebudowê ul. Topolowej wraz z odwodnieniem
i wytyczeniem geodezyjnym w Mysiadle.

41.

23 wrzenia 2009r.

143/2009

powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na od³awianie, przygotowanie do adopcji oraz
utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierz¹t pochodz¹cych
z terenu Gminy Lesznowola,

42.
43.
44.

23 wrzenia 2009r.
24 wrzenia 2009r.
28 wrzenia 2009r.

144/2009
145/2009
146/2009

45.

30 wrzenia 2009r.

147/2009

46.

30 wrzenia 2009r.

148/2009

zmian w bud¿ecie gminy 2009 r.
o niewykonywaniu prawa pierwokupu
zawarcia umowy na budowê wodoci¹gu i kanalizacji w Zgorzale
nr ew. dzia³ki 300,
powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na nasadzenia i utrzymanie terenów zielonych
w Gminie Lesznowola w roku 2009,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na:
Zadanie Nr 1 – Budowa owietlenia w ul. Polnych Bratków
w Stefanowie,

47.

30 wrzenia 2009r.

149/2009

48.
49.

30 wrzenia 2009r.
5 padziernika
2009r.

150/2009
151/2009

50.

5 padziernika
2009r.
7 padziernika
2009r.
7 padziernika
2009r.
8 padziernika
2009r.

152/2009

51.
52.
53.

153/2009
154/2009
155/2009

Zadanie Nr 2 – Budowa owietlenia w ul. Niezapominajki
i ul. Przebiniegów w Nowej Iwicznej,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
o udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe przy budowie ulic
gminnych (czêci ul. Waniliowej i Arakowej) wraz z odwodnieniem
w Zamieniu,
zmian w bud¿ecie gminy na 2009r.
zawarcia umowy na od³awianie, przygotowanie do adopcji oraz
utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierz¹t pochodz¹cych
z terenu Gminy Lesznowola,
zawarcia umowy na roboty dodatkowe przy budowie ulic gminnych
(czêci ul. Waniliowej i Arakowej) wraz z odwodnieniem,
zmian w bud¿ecie gminy na 2009r.
zawarcia aneksu do umowy RZP – 342/1/09/58/2007 zawartej
w dniu 15.11.2007r.
zawarcia umowy na obs³ugê komunikacyjna dzia³y VI-I etap
(budowa nawierzchni ulic: Jesionowej, Kalinowej, Leszczynowej,
G³ogowej, i czêci ul. Czeremchowej, Jaworowej, i Grabowej) oraz
budowa ci¹gu pieszo-rowerowego wzd³u¿ ul. Ks. S³ojewskiego na
odcinku oko³o 500m od ul. Jesionowej w Magdalence.
Sporz¹dzi³a:
Iwonna Góra
insp. Biura Rady Gminy
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Szanowni Pañstwo,
Korzystaj¹c z zaproszenia na goœcinne ³amy jesiennego wydania Biuletynu
Gminy Lesznowola chcia³abym przypomnieæ najwa¿niejsze informacje na temat grypy.

Grypa  informacje ogólne
Grypa jest chorob¹ zakaŸn¹ wywo³ywan¹ przez wirusy. Wirusy grypy ulegaj¹ czêstym zmianom genetycznym, co
powoduje, ¿e w ka¿dym sezonie wiele
osób mo¿e zachorowaæ na grypê. Wirusy przenosz¹ siê miêdzy osobami chorymi a zdrowymi. Grypa nie jest „zwyk³ym przeziêbieniem”, poniewa¿ wirusy grypy s¹ znacznie bardziej niebezpieczne, a konsekwencje grypy mog¹
byæ o wiele groŸniejsze. Jednoczeœnie
warto podkreœliæ, ¿e grypa jest chorob¹, przeciw której istniej¹ skuteczne
sposoby ochrony. Zara¿enie gryp¹ nastêpuje najczêœciej drog¹ kropelkow¹. Gdy
osoba chora na grypê mówi, kaszle lub
kicha wydala niewielkie kropelki œliny
razem z wirusem, które trafiaj¹ do dróg
oddechowych innych osób. W ten sposób wirus dostaje siê do organizmu, zaczyna siê rozwijaæ i powoduje grypê. Zara¿enie mo¿e równie¿ nast¹piæ poprzez
kontakt bezpoœredni. Jeœli osoba chora
na grypê dotyka swoich ust lub nosa, np.
podczas oczyszczania nosa chusteczk¹,
na rêkach pozostaj¹ mikroskopijne œlady œluzu wraz z wirusem. Dotkniêcie t¹
rêk¹ innej osoby powoduje przekazanie
wirusów, a nastêpnie ich rozsiew podczas dotykania ust i nosa np. podczas
ziewania.
Osoba chora powinna wiêc unikaæ bliskiego kontaktu z otoczeniem, podczas
kaszlu i kichania powinna zas³aniaæ usta
i nos chusteczk¹, nie zostawiaæ zu¿ytych
chusteczek w miejscach publicznych.
Nale¿y czêsto myæ i dezynfekowaæ rêce,
¿eby pozbywaæ siê wirusów ze skóry.
Od momentu zara¿enia mo¿e up³yn¹æ od jednego do szeœciu dni zanim
pojawi¹ siê pierwsze objawy choroby,
jednak najczêœciej okres wylêgania wynosi oko³o 3 dni.

Objawy grypy pojawiaj¹ siê nagle tj.
w ci¹gu kilku godzin. Do najwa¿niejszych nale¿¹: wysoka gor¹czka (powy¿ej 38°C), dreszcze, suchy i mêcz¹cy kaszel, katar. Mog¹ wyst¹piæ krwawienia
z nosa, silne bóle g³owy, bóle miêœni,
uczucie rozbicia i wyczerpania. Zwykle
nie ma kataru ani zapalenia spojówek.
Objawy niepowik³anej grypy ustêpuj¹ po oko³o tygodniu. Najd³u¿ej utrzymuj¹cym siê objawem jest kaszel, który
mo¿e trwaæ kolejny tydzieñ po ust¹pieniu ostrych objawów. Niektóre osoby po
przechorowaniu grypy mog¹ odczuwaæ
os³abienie przez d³u¿szy czas.
Na grypê sezonow¹ mo¿na chorowaæ
wielokrotnie w ci¹gu ca³ego ¿ycia, poniewa¿ odpornoœæ po przechorowaniu
nie jest d³ugoletnia. Zmiany (mutacje)
wirusa powoduj¹, ¿e organizm ma do
czynienia za ka¿dym razem ze zmienionym, trochê innym wirusem i za ka¿dym
razem nasz uk³ad odpornoœciowy musi
siê uczyæ od nowa jak go pokonaæ.
Zazwyczaj lekarz rozpoznaje grypê
na podstawie rozmowy z pacjentem oraz
w wyniku badania lekarskiego. W najciê¿szych przypadkach mo¿na wykonaæ
badania wirusologiczne.
Grypa mo¿e powodowaæ groŸne dla
¿ycia powik³ania.
Do najczêstszych powik³añ grypy nale¿¹: zapalenie oskrzeli, zapalenie p³uc,
zapalenie zatok, zapalenie ucha, zaostrzenie ju¿ istniej¹cych chorób np.
chorób uk³adu kr¹¿enia (niewydolnoœæ
kr¹¿enia), chorób uk³adu oddechowego
(astma, przewlek³e zapalenie oskrzeli i
inne). Do rzadszych powik³añ nale¿¹:
zapalenie miêœnia sercowego, zapalenie
nerwów, zapalenie mózgu.
Gdy zaistnieje podejrzenie grypy nale¿y udaæ siê do lekarza. Lekarz potwierdzi lub odrzuci nasze przypuszczenia,
oceni ryzyko powik³añ, bior¹c pod uwagê nasz wiek i istniej¹ce ju¿ choroby.
Zapisze leki ³agodz¹ce objawy choroby,
a tak¿e wypisze zwolnienie z pracy. Tylko w nielicznych przypadkach wskazane jest leczenie przeciwwirusowe. Chory powinien pozostaæ w domu, unikaæ
kontaktu z innymi osobami i przyjmowaæ leki zlecone przez lekarza.

Profilaktyka
Stosowanie zasad profilaktyki w okresie zwiêkszonej zachorowalnoœci mo¿e
znacz¹co zmniejszyæ prawdopodobieñstwo zachorowania na grypê.
W trakcie epidemii grypy nale¿y unikaæ miejsc publicznych takich jak sale
kinowe, kawiarnie, dyskoteki. Nie po-

winno siê odwiedzaæ osób chorych na
grypê w przypadku gdy nie jest to konieczne. Nale¿y czêsto myæ rêce, nie
dotykaæ oczu i nosa rêk¹ podczas pobytu poza domem - wirus mo¿e pozostawaæ na klamkach lub innych przedmiotach, sk¹d ³atwo go przenieœæ na b³ony
œluzowe.

Szczepienia
Najlepszym zabezpieczeniem przed
zachorowaniem na grypê jest zastosowanie szczepionki przeciwko grypie.
Wirus grypy podlega szybkim zmianom antygenowym, czyli czêsto zmienia swoj¹ budowê i dlatego co roku
szczepionka jest dostosowywana do
nowych podtypów wirusa. Miêdzy lutym
a kwietniem ka¿dego roku WHO typuje
wirusy, które maj¹ byæ w sk³adzie szczepionki obowi¹zuj¹cej na dany sezon grypowy. Na prze³omie sierpnia i wrzeœnia
szczepionka trafia do przychodni i aptek. Dlatego szczepionka przeciwko grypie jest aktualna tylko przez jeden „sezon grypowy” i dla zabezpieczenia siê
przed zachorowaniem na grypê nale¿y
siê szczepiæ co roku.
Szczepionkê najlepiej podaæ przed
sezonem grypowym, czyli od koñca
sierpnia do pocz¹tku listopada. Ale mo¿na podaæ szczepionkê równie¿ póŸniej,
nawet w styczniu czy w lutym, o ile trwa
nadal sezon grypowy. W Polsce od wielu lat najwiêksze nasilenie zachorowañ
na grypê przypada na okres od grudnia
do marca.
Szczepienie powinien przyjmowaæ
corocznie ka¿dy, kto chce unikn¹æ zachorowania na grypê, a u kogo lekarz
nie stwierdzi³ przeciwwskazañ do szczepienia. Szczepienia powinny obj¹æ tak¿e pracowników zawodów, które wymagaj¹ nasilonych kontaktów z ludŸmi –
mo¿na zaliczyæ tutaj pracowników
ochrony zdrowia, szkolnictwa, handlu
itp.
S¹ grupy ludzi, które ze wskazañ medycznych powinny byæ zaszczepione,
nale¿¹ do nich:
• dzieci poni¿ej 6 lat i osoby doros³e
powy¿ej 50 roku ¿ycia,
• osoby cierpi¹ce na choroby przewlek³e (ze szczególnym uwzglêdnieniem
cukrzycy, niewydolnoœci nerek, chorób w¹troby, niewydolnoœci uk³adu
kr¹¿enia, obni¿onej odpornoœci i chorób uk³adu oddechowego),
• osoby przebywaj¹ce w bliskim kontakcie z osobami podlegaj¹cymi
szczepieniom ze wskazañ medycznych,
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• osoby przebywaj¹ce w du¿ych skupiskach (domy dziecka, internaty,
domy pomocy spo³ecznej),
• kobiety w 2 lub 3 trymestrze ci¹¿y.
Dzieci mog¹ byæ szczepione przeciwko grypie po ukoñczeniu szóstego miesi¹ca ¿ycia.
Prawie po ka¿dej szczepionce (tj.
szczepionce przeciw innym chorobom,
a w tym przeciwko grypie) mog¹ wyst¹piæ drobne objawy uboczne. S¹ to z³e
samopoczucie, wzrost temperatury cia³a, bolesnoœæ i zaczerwienienie w miejscu wk³ucia. Objawy te s¹ niegroŸne i zazwyczaj mijaj¹ w ci¹gu dwóch dni.
Jeœli ktoœ jest uczulony na szczepionkê (a dok³adniej na jej sk³adniki) istnieje mo¿liwoœæ wyst¹pienia reakcji alergicznych. Zdarza siê to rzadko, ale w³aœnie dlatego zawsze przed przyjêciem
szczepionki nale¿y poddaæ siê badaniu
lekarskiemu.
Skutecznoœæ szczepionki ocenia siê
na 70-90%. Odpornoœæ po szczepieniu
wykszta³ca siê po oko³o dwóch tygodniach i trwa od 6 do 12 miesiêcy.
Przeciwwskazaniem do szczepienia
jest trwaj¹ca ostra choroba infekcyjna,
uczulenie na substancje zawarte
w szczepionce, odczyny poszczepienne,
powsta³e w wyniku wczeœniejszego
szczepienia na grypê, pierwszy trymestr
ci¹¿y.

Grypa pandemiczna
 tzw. wiñska grypa
Œwiñska grypa to choroba uk³adu
oddechowego u œwiñ, wywo³ana wirusami grypy A/H1N1. Do wybuchów œwiñskiej grypy u tych zwierz¹t dochodzi
regularnie i chocia¿ zazwyczaj choroba
ta w³aœciwa jest tylko dla tego gatunku,
wirusy œwiñskiej grypy mog¹ i czasem
„pokonuj¹ „ barierê gatunkowa i wywo³uj¹ chorobê u ludzi. Po pojawieniu siê
pierwszego ogniska choroby w Meksyku w marcu 2009 potwierdzono przypadki zaka¿enia ludzi wirusem œwiñskiej
grypy typu A/H1N1 w krajach na ca³ym
œwiecie. Fakt ³atwego rozprzestrzeniania siê wirusa pomiêdzy ludŸmi, oraz pomiêdzy krajami sprawia, ¿e dalsze rozprzestrzenianie siê choroby jest nieuniknione. WHO potwierdzi³o, ¿e œwiat znajduje siê obecnie we wczesnych fazach
pandemii grypy roku 2009. Eksperci
przez ca³y czas uwa¿nie obserwuj¹ rozprzestrzenianie siê wirusa œwiñskiej grypy A/H1N1. Na ogó³ objawy œwiñskiej
grypy przypominaj¹ objawy grypy sezonowej, ale ich nasilenie mo¿e wahaæ siê
od bezobjawowej postaci infekcji do

bami ju¿ zara¿onymi lub poœrednio poprzez kontakt z powierzchni¹ ska¿on¹
wirusem. Nowy wirus pandemiczny
mo¿e bardzo szybko rozprzestrzeniæ siê
na ca³ym œwiecie. W przypadku grypy
pandemicznej trudno jest oszacowaæ dok³adn¹ liczbê osób, które mog¹ zostaæ
zainfekowane i zachorowaæ, poniewa¿
liczba ta zale¿eæ bêdzie od charakterystyki wirusa pandemicznego.

ciê¿kiego zapalenia p³uc. Wiêkszoœæ zachorowañ przebiega jednak ³agodnie.
Choroba atakuje najczêœciej m³odych,
dotychczas zdrowych doros³ych. Jako ¿e
typowe objawy infekcji œwiñsk¹ gryp¹
u ludzi przypominaj¹ objawy grypy sezonowej, najprawdopodobniej ³agodne
przypadki tej choroby u ludzi nie zosta³y rozpoznane, a tym samym prawdziwy zasiêg choroby u ludzi pozostaje nieznany.
O grypie pandemicznej, mówimy
w sytuacji pojawienia siê nowego wirusa, który tak bardzo ró¿ni siê od poprzednio wystêpuj¹cych szczepów, ¿e
ludzie nie s¹ na niego odporni lub stopieñ ich odpornoœci jest bardzo niewielki. Wirus taki rozprzestrzenia siê w taki
sam sposób jak wirus zwyk³ej grypy: droga kropelkow¹ w wyniku kontaktu z oso-

Z powa¿aniem,
El¿bieta Rosiek
kierownik NZOZ SALUS
Opracowano na podstawie informacji
G³ównego Inspektora Sanitarnego oraz dostêpnych serwisów internetowych: grypa.pl,
influenza.pl.

SZANOWNI PAÑSTWO!
Samorz¹d

Gminy

zaprasza wszystkich Mieszkañców Gminy Lesznowola
zameldowanych na sta³e lub zamieszkuj¹cych stale na
terenie gminy i rozliczaj¹cych siê w Urzêdzie Skarbowym
w Piasecznie (okazany PIT za 2008 r. lub NIP-3)
którzy ukoñczyli 60-ty rok ¿ycia
do

bezp³atnych szczepieñ ochronnych przeciw grypie
W ramach szczepienia pacjenci otrzymaj¹
bezp³atne badanie lekarskie
i szczepionkê VAXIGRIP firmy Sanofi Pasteur S.A.
Szczepienia bêd¹ przeprowadzone w orodkach zdrowia i przychodniach:
1. MROKÓW (Salus) ul. Górskiego 6 tel. (22) 756 15 92,
756 12 38, 757 99 64
2. NOWA IWICZNA (Edmed) ul. Graniczna 33c tel. (22) 701 49 10
UWAGA!
 Ka¿d¹ wizytê zwi¹zan¹ ze szczepieniem nale¿y umówiæ telefonicznie
· Konieczne jest okazanie dowodu osobistego
Szczepienia profilaktyczne przeciw grypie
sfinansowane s¹ z bud¿etu Gminy Lesznowola
Bo¿enna Korlak

Maria Jolanta Batycka-W¹sik

Przewodnicz¹ca Rady Gminy

Wójt Gminy Lesznowola
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Projekt
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Lesznowoli w styczniu br przyst¹pi³
do konkursu w ramach drugiej edycji
projektu systemowego „Kapita³ na przysz³oœæ” wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Priorytet VII, Dzia³anie 7.1, Poddzia³anie
7.1.1. Po uzyskaniu pozytywnej oceny
formalnej i merytorycznej w Mazowieckiej Jednostce Wdra¿ania Programów
Unijnych przyst¹piliœmy do realizacji
projektu, którego g³ównym za³o¿eniem
jest zwiêkszenie i pobudzenie aktywnoœci zawodowej osób bezrobotnych d³ugotrwale korzystaj¹cych z systemu pomocy spo³ecznej oraz przeciwdzia³anie
wykluczeniu spo³ecznemu.
Oczekujemy, ¿e poprzez udzia³ w
ró¿norodnych kursach i warsztatach
proponowanych uczestnikom projektu
zwiêkszymy ich umiejêtnoœci spo³eczne, poprawimy ich samoocenê i komunikacjê interpersonaln¹. Ponadto w
trakcie spotkañ z doradc¹ zawodowym,
psychologiem czy te¿ poprzez udzia³ w

warsztatach umiejêtnoœci spo³ecznych zwiêkszy siê
ich motywacja do
aktywnego poszukiwania pracy.
W ramach projektu zaplanowano nastêpuj¹ce dzia³ania:
1. Kurs z zakresu
podstaw obs³ugi
komputera i Internetu
2. Warsztaty umiejêtnoœci spo³ecznych
3. Doradztwo zawodowe
4. Kurs ABC przedsiêbiorczoœci.
5. Kurs prawa jazdy kat. „B”
6. Kurs na licencjê pracownika fizycznej
ochrony mienia I stopnia
7. Warsztaty wiza¿u i autoprezentacji.
Projekt realizowany jest w oparciu
o kontrakty socjalne, zawarte przez pracowników socjalnych z osobami zakwalifikowanymi do udzia³u w projekcie.
Dotychczas zrealizowaliœmy warsztaty umiejêtnoœci spo³ecznych oraz kurs

podstaw komputera i Internetu, 3 osoby zakoñczy³y kurs na prawo jazdy,
w tym jedna z beneficjentek mo¿e siê
ju¿ pochwaliæ zdanym („za pierwszym
podejœciem”) egzaminem na prawo jazdy. Gratulujemy!
Pozosta³e zadania zostan¹ zrealizowane do koñca bie¿¹cego roku i wtedy
nast¹pi równie¿ podsumowanie oraz
ocena osi¹gniêtych efektów i zaplanowanych rezultatów.
Janina Klocek
Koordynator projektu

wiadczenia z funduszu alimentacyjnego
Od dnia 1 sierpnia mo¿na sk³adaæ
wnioski o ustalenie prawa do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego na
nowy okres œwiadczeniowy. Œwiadczenie z funduszu alimentacyjnego przys³uguje dziecku, które ma zas¹dzone od
rodzica alimenty (mog¹ to byæ równie¿
alimenty na podstawie ugody zawartej
przed s¹dem), je¿eli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Œwiadczenia
z funduszu alimentacyjnego przys³uguj¹ na dziecko do ukoñczenia przez nie
18 lat. Do ukoñczenia 25 lat œwiadczenia przys³uguj¹ pod warunkiem, ¿e osoba uczy siê w szkole lub szkole wy¿szej.
Na dziecko posiadaj¹ce orzeczenie
o znacznym stopniu niepe³nosprawno-

œci, którego rodzic nie p³aci zas¹dzonych
alimentów œwiadczenia przys³uguj¹ bez
wzglêdu na wiek. Egzekucja jest uwa¿ana za bezskuteczn¹, je¿eli w okresie
dwóch miesiêcy przed z³o¿eniem wniosku o œwiadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik nie wyegzekwowa³
pe³nej nale¿noœci z tytu³u zaleg³ych i bie¿¹cych zobowi¹zañ alimentacyjnych.
Bezskutecznoœæ egzekucji potwierdza
komornik s¹dowy odpowiednim zaœwiadczeniem. W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w
Polsce, gdy¿ d³u¿nik mieszka za granic¹
w celu potwierdzenia bezskutecznoœci
egzekucji do wniosku o przyznanie
œwiadczenia z funduszu alimentacyjne-

go wnioskodawca musi do³¹czyæ odpowiednie zaœwiadczenie z s¹du okrêgowego (lub innego w³aœciwego s¹du) lub
zagranicznej instytucji egzekucyjnej,
potwierdzaj¹ce bezskutecznoœæ egzekucji zas¹dzonych alimentów lub niemo¿noœæ prowadzenia egzekucji.
Aby nabyæ prawo do œwiadczenia
dziecko, które ma zas¹dzone alimenty
nie musi byæ wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do œwiadczenia
z funduszu alimentacyjnego przys³uguje równie¿ na dzieci wychowywane
przez rodzica, który zawar³ kolejny zwi¹zek ma³¿eñski, ¿yje w nieformalnym
zwi¹zku lub m¹¿/¿ona nie p³aci zas¹dzonych alimentów.
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Œwiadczenia przys³uguj¹, je¿eli
przeciêtny miesiêczny dochód netto
na osobê w rodzinie w roku poprzedzaj¹cym okres œwiadczeniowy nie
przekracza 725 z³. Œwiadczenia przys³uguj¹ w kwocie bie¿¹co zas¹dzonych
alimentów, ale nie mog¹ wynieœæ wiêcej ni¿ po 500 z³ na ka¿de z uprawnionych do alimentów dzieci. Wnioski
o ustalenie prawa do œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego pobiera siê
i sk³ada w tut. oœrodku pomocy spo³ecznej wraz z kompletem dokumen-

tów. Œwiadczenie zostanie wyp³acane
od miesi¹ca, w którym zosta³ z³o¿ony
wniosek z kompletem dokumentów.
Œwiadczenia przyznawane s¹ na okres
zasi³kowy, który trwa od 1 paŸdziernika do 30 wrzeœnia roku nastêpnego.
D³u¿nik alimentacyjny jest zobowi¹zany do zwrotu organowi w³aœciwemu
wierzyciela nale¿noœci w wysokoœci
œwiadczeñ wyp³aconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do
alimentów, ³¹cznie z ustawowymi odsetkami. Œwiadczenia z funduszu ali-

mentacyjnego nie przys³uguj¹, je¿eli
osoba uprawniona:
§1. zosta³a umieszczona w instytucji zapewniaj¹cej ca³odobowe utrzymanie albo w rodzinie zastêpczej,
§2. jest pe³noletnia i posiada w³asne
dziecko,
§3. zawar³a zwi¹zek ma³¿eñski.

W celu realizacji zadañ wynikaj¹cych
z ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci
i przeciw-dzia³aniu alkoholizmowi
w gminach powo³ywane s¹ Gminne Komisje Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Do zadañ Komisji nale¿y w szczególnoœci:
1. Inicjowanie dzia³añ zwi¹zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów alkoholowych, w zakresie:
a) zwiêkszania dostêpnoœci pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzale¿nionych od alkoholu,
b) udzielania rodzinom, w których
wystêpuj¹ problemy alkoholowe,
pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a w szczególnoœci ochrony
przed przemoc¹ w rodzinie,
c) profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwi¹zywania problemów alko-

holowych i przeciwdzia³ania narkomanii, w szczególnoœci dla dzieci i m³odzie¿y.
2. Rozpatrywanie zawiadomieñ osób
i instytucji o przypadkach uzasadniaj¹cych wszczêcie postêpowania o zastosowaniu obowi¹zku poddania siê
leczeniu odwykowemu.
3. Prowadzenie postêpowania w stosunku do osób nadu¿ywaj¹cych alkoholu:
a) kierowanie na badanie przez bieg³ego w celu wydania opinii

w przedmiocie uzale¿nienia od alkoholu i wskazania rodzaju zak³adu leczniczego,
b) wnioskowanie do s¹du o zarz¹dzenie poddania badaniu osoby
w przypadku braku opinii bieg³ego w przedmiocie uzale¿nienia od
alkoholu.
Prowadzenie postêpowania w stosunku do osób uzale¿nionych od alkoholu:
a) kierowanie do s¹du wniosków
o wszczêcie postêpowania o zastosowanie obowi¹zku poddania
siê leczeniu odwykowemu,
b) wnioskowanie do s¹du o ustanowienie kuratora na czas trwania
tego leczenia.
Opiniowanie wniosków o wydanie
zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych w zakresie zgodnoœci lokalizacji punktu sprzeda¿y z uchwa³ami Rady Gminy.
Dokonywanie kontroli przestrzegania
zasad i warunków korzystania z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
na terenie gminy na podstawie upowa¿nienia wydanego przez Wójta Gminy.
Wspó³dzia³anie z organami gminy,
instytucjami, zak³adami pracy, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami
oraz organizacjami spo³ecznymi w za-

Ewa Ma³czyñska
Inspektor
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

4.

TU ZNAJDZIESZ POMOC I UZYSKASZ INFORMACJE:
Przychodnia Edmed, Nowa Iwiczna, ul. Graniczna 33 c, tel. (22) 7014910
– specjalista ds. uzale¿nieñ
poniedzia³ek
15.00 : 20.00
– grupa wsparcia
poniedzia³ek
18.00 : 19.00
– psycholog
œroda
17.00 : 19.00

5.

£azy, œwietlica Œrodowiskowa, ul. Przysz³oœci 6, tel. 507-041-721
– psycholog
œroda
11.00 : 14.00
Punkt Konsultacyjny przy Parafii w Magdalence
– specjalista edukacji zdrowotnej
i profilaktyki uzale¿nieñ
czwartek

6.
16.15 : 17.15

Punkt Konsultacyjny w œwietlicy w Wólce Kosowskiej
– specjalista edukacji zdrowotnej
i profilaktyki uzale¿nieñ
œroda
16.15 : 17.15
Przychodnia SALUS w Mrokowie, tel. 0 507041721
– psycholog
œroda

14.00 : 17.00

7.
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kresie promocji trzeŸwego stylu ¿ycia i wartoœci abstynencji oraz rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
8. Przygotowanie projektu Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów.

Sk³ad GKRPA w Lesznowoli
1. Bogumi³ Pa³czak – przewodnicz¹cy
2. Marian Kurczuk – zastêpca
3. El¿bieta Zaleska – cz³onek Komisji
4. Dariusz Jaworek – cz³onek Komisji

Nowe skrzyd³o szko³y

5. Kazimierz Jab³oñski – cz³onek Komisji
6. £ukasz Grochala – cz³onek Komisji
Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê
w ka¿dy drugi wtorek miesi¹ca od
godz. 1615 w Urzêdzie Gminy Lesznowola, ul. G.R.N. 60 (sala konferencyjna).
W ramach komisji pracuj¹ podkomisje:
• ds. kierowania na leczenie,
• ds. przemocy,
• ds. kontroli placówek handlowych.

KONTAKT: tel 663-309-007 w ka¿dy
poniedz., œroda i pi¹tek w godz. 16-18.
Za realizacjê Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych odpowiedzialny jest pe³nomocnik ds. profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych – Janina
Klocek tel. (22) 757-92-32 wew. 228 lub
601-228-782.
J.D.K.

Rozrastamy siê

Ostatni rok szkolny by³ nie lada wyzwaniem organizacyjnym. Po zburzeniu czyli ZSP Lesznowola w nowym roku szkolnym
starego skrzyd³a wszyscy musieliœmy
pomieœciæ siê w g³ównym
obiektów po zakoñczeniu pracy szko³y
budynku szko³y. Wi¹za³o siê
w nastêpuj¹cych terminach: od ponieto z szeregiem wyrzeczeñ,
dzia³ku do pi¹tku od godziny 17.00 do
uci¹¿liwych dla rodziców,
zmierzchu, a w weekendy od godziny
dzieci, nauczycieli i pracow14.00 do 18.00, zgodnie z Regulaminem
ników obs³ugi i administraObiektu.
cji. Zawieszono czêœæ grup
przedszkolnych, wprowaStadion
dzono dwuzmianowoœæ w
Kolejny rok u¿ytkujemy stadion znajczêœci oddzia³ów, zajêcia odduj¹cy siê w bezpoœrednim s¹siedztwie
bywa³y siê we wszystkich
szko³y. Ca³y obiekt (w tym boisko do pi³dostêpnych pomieszczeki no¿nej) jest równie¿ dostêpny dla
niach. Znosiliœmy to wszystmieszkañców naszej gminy w pi¹tki od
ko bardzo dzielnie, wiedz¹c, Najm³odsi uczniowie godz¹ edukacjê z zabaw¹
godziny 17.00 do 20.00, soboty i niedzie¿e trud ten zostanie wynale od 14.00 do 18.00. Z kortu tenisowegrodzony. Tak te¿ siê w koñcu sta³o. ¿y³y przedszkolaki. Drugi etap inwestygo, boiska do koszykówki i siatkówki oraz
Pierwszy etap nowej inwestycji zosta³ cji, w tym budowa bloku sportowego zobie¿ni mo¿na dodatkowo korzystaæ w nazakoñczony. Szko³a uzyska³a dostêp do stanie zakoñczony w lutym. Na ten mostêpuj¹cych terminach: poniedzia³ek,
czêœci obiektu, a dok³adniej do sal znaj- ment z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ starsi
wtorek i œroda w godzinach 18.00-20.00,
duj¹cych siê na parterze i pierwszym piê- uczniowie, zw³aszcza gimnazjaliœci.
w czwartek od 18.00 do 21.00 a w pi¹tek
trze nowego skrzyd³a. Pierwsi przeprood 20.00 do 21.30. Serdecznie zapraszawadzili siê uczniowie niektórych klas na- Place zabaw
my.
Oddano równie¿ do u¿ytku dwa nowe
uczania zintegrowanego, za nim pod¹place zabaw,
wybudowane na
terenie, przylegaj¹cym bezpoœrednio
do
szkolnego parkingu. Obiekty
te przeznaczone
s¹ dla uczniów
przedszkola i
klas I-III szko³y
podstawowej.
Mo¿liwe jest korzystanie z tych Mowe skrzyd³o ZSP w Lesznowoli wraz z nowym placem zabaw
Przedszkolaki podczas zajêæ plastycznych
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Uczniowie

Pracownicy

Liczba uczniów uczêszczaj¹cych do
naszej placówki systematycznie wzrasta. Zwi¹zane jest to g³ównie z i intensywnym rozwojem budownictwa na
terenie obwodu naszej szko³y. W tym
roku osi¹gnêliœmy swoisty rekord. Do
przedszkola, szko³y podstawowej
i gimnazjum uczêszcza ³¹cznie a¿ 602
dzieci. Parê lat temu zdarza³y siê nam
roczniki, gdzie by³a tylko jedna klasa.
Obecnie taka sytuacja nie ma ju¿ miejsca. Na danym poziomie s¹ dwie lub
trzy klasy z wyj¹tkiem klas pierwszych
szko³y podstawowej. Tutaj s¹ a¿ cztery klasy – 1a, 1b, 1c, 1d. Na tak¹ sytuacjê w tym roczniku wp³yn¹³ tak¿e
fakt, ¿e du¿a czêœæ rodziców uczniów
szeœcioletnich podjê³a decyzjê o zapisaniu swoich pociech do klasy pierwszej.

Wzrost liczby uczniów poci¹ga za
sob¹ koniecznoœæ rozbudowania kadry
pedagogicznej. W tym roku do grona pedagogicznego do³¹czy³o 13. nowych nauczycieli, g³ównie m³odych, którzy
mamy nadziejê wnios¹ do naszej placówki du¿o twórczej energii.
Rozbudowa budynku spowodowa³a
równie¿ koniecznoœæ zwiêkszenia liczby pracowników obs³ugi i administracji.
Od tego roku szkolnego tak¿e kadra kierownicza powiêkszy³a siê o nowego wiece dyrektora szko³y, którym zosta³a pani
Justyna Respondowska.

W szkole podstawowej Zespo³u
Szkó³ w £azach nowy rok szkolny przywita³o 360-ciu uczniów w 17-tu klasach
i 50-ciu przedszkolaków dwóch oddzia³ów przedszkolnych.
Na dzieci, jak co roku, czeka³y starannie przygotowane i wyposa¿one w nowoczesne pomoce dydaktyczne sale lekcyjne, pracownie i blok sportowy, sto³ówka serwuj¹ca smaczne obiady, wygodne szatnie z indywidualnymi szafkami, a przede wszystkim profesjonalna
kadra nauczycielska pe³na pomys³ów na
efektywn¹ pracê prowadz¹c¹ do rozwoju uczniów i uzyskiwania przez nich
wysokich wyników potwierdzanych
przez sprawdziany zewnêtrzne.
Uczniowie szko³y podstawowej maj¹
szerokie mo¿liwoœci rozwijania
swoich zainteresowañ i talentów, korzystaj¹c z bogatej oferty zajêæ pozalekcyjnych: kó³
przedmiotowych, zajêæ artystycznych i sportowych. Uczniowie chêtnie korzystaj¹ z tych zajêæ, dziêki nim mog¹ m.in. przygotowywaæ siê do konkursów
przedmiotowych, artystycznych
i sportowych – pierwsze sukcesy sportowe ju¿ odnieœli w rozegranych we wrzeœniu zawodach.

Oferta szko³y
Nasza placówka wychodz¹c naprzeciw
potrzebom „rozrastaj¹cej’ siê spo³ecznoœci szkolnej zwiêkszy³a liczbê oferowanych
zajêæ pozalekcyjnych. Uczniowie maj¹ do

dyspozycji miêdzy innymi ko³a przedmiotowe, zajêcia sportowe (w ramach Szkolnego Ko³a Sportowego i Ludowego
Uczniowskiego Klubu Sportowego), zajêcia wyrównawcze, reedukacjê, korektywê,
chór i itd. Mog¹ równie¿ aktywnie dzia³aæ
w szkolnych ko³ach PCK i PTTK lub udzielaæ siê w samorz¹dzie szkolnym.
Planowane s¹ rozliczne wycieczki
dydaktyczne, turystyczno-krajoznawcze
(w tym do Londynu), rajdy i inne imprezy odbywaj¹ce siê w szkole i poza ni¹.
Uczniowie równie¿ wezm¹ udzia³ w szeregu dzia³añ profilaktycznych zwi¹zanych z zagro¿eniami jakie niesie wspó³czesny œwiat.
… I co jeszcze? Tak na co dzieñ, to
mamy nadziejê, ¿e nasi uczniowie bêd¹
pracowaæ najlepiej jak potrafi¹, czyli po
prostu bêd¹ siê uczyæ, uczyæ, uczyæ…
Beata Pa³czak
ZSP w Lesznowoli

Zespó³ Szkó³ w £azach zaprasza
Szko³a udziela równie¿ wsparcia
uczniom i ich rodzinom dziêki pracy
specjalistów: psychologa, pedagogów,
terapeutów, logopedy oraz zaanga¿owaniu wszystkich wychowawców i nauczycieli prowadz¹cych zajêcia dydaktycznowyrównawcze.
Szko³a, zatrudniaj¹c pielêgniarkê,
zapewnia równie¿ codzienn¹ opiekê
medyczn¹ i oœwiatê zdrowotn¹.
Po³owa uczniów szko³y korzysta z
opieki œwietlicy szkolnej, która organizuje ciekawe zajêcia, gry i zabawy, a tak¿e stwarza mo¿liwoœci odrabiania prac

domowych i przygoto-wywania siê do
lekcji pod okiem nauczycieli.
Wa¿ne zadania wychowawcze i ciekawe pomys³y na spêdzanie czasu wolnego realizuj¹ gromady zuchowe dzia³aj¹ce przy szkole.
Bardzo du¿ym powodzeniem ciesz¹
siê smaczne, wartoœciowe i kolorowe
posi³ki serwowane przez szkoln¹ sto³ówkê. Szko³a przyst¹pi³a do programu „Owoce w szkole”, co równie¿ bêdzie przyczyniaæ siê do kszta³towania
prawid³owych nawyków ¿ywienio wych.
Z zainteresowaniem œledzimy postêpy przy budowie boisk,
bie¿ni i kortów, maluchy natomiast dostan¹ nowy plac zabaw.
Stwarzanie uczniom mo¿liwoœci wszechstronnego rozwoju i dba³oœæ o ich bezpieczeñstwo to codzienna troska dyrekcji i wszystkich pracowników
szko³y.
Magdalena Rogowska
ZS w £azach
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Wieci ze S³onecznej szko³y
Pierwszego wrzeœnia, pe³ni wakacyjnych emocji i zapa³u do pracy, rozpoczêliœmy kolejny rok szkolny w Szkole
Podstawowej w Mysiadle.
Wszystkich obecnych na uroczystoœci przywita³a piêkna, letnia pogoda oraz
wiele znajomych, ale i nowych twarzy.
Z roku na rok jest nas bowiem coraz
wiêcej! W klasach 0-V, pod kierunkiem
34 pedagogów, uczy siê w tym roku ju¿
190 m³odych poszukiwaczy wiedzy. Czeka ich wiele atrakcji. Bêd¹ rozwijaæ swoje
zainteresowania na zajêciach pozalekcyjnych i ko³ach przedmiotowych, m.in.
matematycznym, informatycznym, ortograficznym, dodatkowym jêzyku angielskim czy gimnastyce korekcyjnej. Na
tych, którzy nie boj¹ siê wyzwañ, czeka
gromada zuchowa „ Jastrzêbie Oko”.
Podczas zbiórek bêd¹ oni zdobywaæ
sprawnoœci, uczyæ siê musztry, braæ
udzia³ w zajêciach plastyczno-technicznych czy s³uchaæ interesuj¹cych gawêd.
Planujemy równie¿ ciekawe wycieczki

edukacyjne. W najbli¿szym czasie wybieramy siê do Teatru na Woli im. T. £omnickiego oraz na zajêcia jêzykowe prowadzone przez native speaker’a. W bogatej ofercie ka¿dy znajdzie coœ dla siebie. Mamy ju¿ do dyspozycji nowe, piêkne boisko, gdzie nasi uczniowie odbywaj¹ lekcje wychowania fizycznego.
Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e szko³a
wzbogaci³a siê w tym roku o kolejne
pomoce dydaktyczne, w tym nowe komputery do pracowni informatycznej.
W szkole dzia³a Ma³y Samorz¹d, a od
tego roku równie¿ Samorz¹d Uczniowski klas IV-V. Uczniowie maj¹ okazjê
uczyæ siê postaw patriotycznych i obywatelskich. Wezm¹ udzia³ w prawdziwych, tajnych wyborach do Rady Samorz¹du Uczniowskiego. Planujemy równie¿ organizacjê wielu imprez i przedsiêwziêæ (np. wybory Rzecznika Praw
Ucznia, w³¹czenie siê do akcji Góra Grosza) tak, aby ka¿dy uczeñ czu³, ¿e ma
wp³yw na ¿ycie szko³y.

Swoj¹ dzia³alnoœæ kontynuuje SKO,
nad którym patronat obj¹³ Bank Spó³dzielczy w Lesznowoli. Poniewa¿ paŸdziernik jest miesi¹cem oszczêdzania,
pomiêdzy klasami rozpoczê³a siê rywalizacja, która z nich bêdzie w tym roku
najlepsza. Do wzrostu popularnoœci
oszczêdzania przyczyni siê z pewnoœci¹
konkurs plastyczno-techniczny pt. „Skarbonka”.
Uczniowie klas IV-V nie zapomnieli
równie¿ o przypadaj¹cej w tym roku
70-tej rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej. Ten fakt podkreœliliœmy przez organizacjê plastyczno-historycznego konkursu na komiks o tej tematyce. Dziêki
temu m³odzie¿ poszerzy³a swoj¹ wiedzê
na temat wa¿nego wydarzenia historycznego, jakim by³a II wojna œwiatowa, jak
równie¿ mia³a okazjê rozwiniêcia zainteresowañ i umiejêtnoœci plastycznych.
Kontynuujemy tak¿e comiesiêczne
spotkania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mysiadle, podczas których nasi
uczniowie s³uchaj¹ czytanych przez doros³ych bajek. Mamy równie¿ nadziejê
na kolejne spotkanie z pisarzem.
W zwi¹zku z powiêkszaniem siê iloœæ
uczniów, w tym roku pracujemy na dwie
zmiany. Jest to pewne utrudnienie, ale
mamy nadziejê, ¿e nie potrwa ono d³ugo.
Obecna na uroczystoœci inauguracji roku
szkolnego Pani Wójt Maria Jolanta Batycka W¹sik obieca³a rodzicom i pracownikom, ¿e za dwa lata rozpoczêcie roku odbêdzie siê w nowym kompleksie edukacyjno-sportowym. Wtedy to przyjmiemy
w nasze progi pierwszych gimnazjalistów.
Ju¿ cieszymy siê na tê perspektywê.

Uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego. Od prawej: J. Koczuk, M.J. Batycka-W¹sik, M.Rutkowska, M. Gajcy

Joanna Kaczor
nauczyciel jêzyka polskiego
w Szkole Podstawowej w Mysiadle

Szko³a Podstawowa w Mysiadle ma nowe boisko sportowe
Szko³a Podstawowa w Mysiadle wzbogaci³a siê o nowe boisko sportowe. Samorz¹d Gminy Lesznowola wychodz¹c
naprzeciw potrzebom uczniów szko³y –
koniecznoœci zapewnienia mo¿liwoœci
realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego postanowi³ stworzyæ
odpowiednie warunki do rozwoju kultury fizycznej. Na terenie dzier¿awionym
od Syndyka Eko-Mysiad³a w s¹siedztwie
szko³y powsta³o ogrodzone boisko sportowe o wymiarach 50 m x 24 m, skocznia

w dal. Ustawione zosta³y bramki do minipi³ki no¿nej i kosz do koszykówki. Wszyscy Ci, którzy widzieli ten teren przed wakacjami wiedz¹, jak du¿o pracy w³o¿ono
w uporz¹dkowanie tego terenu.
Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo korzystaj¹cych z niego uczniów boisko
przekazane zosta³o na wy³¹czne potrzeby Szko³y Podstawowej oraz Przedszkola
w Mysiadle.
Rafa³ Skorek
G³. Spec. ds. sportu

Nowe boisko to powiêkszona oferta zajêæ
wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej
w Mysiadle

31

lesznowola 36 srodki.p65

31

09-10-23, 14:37

Biuletyn Informacyjny nr 36 – 2009

 Na pomoc, na ratunek cz³owiekowi...
Uczestnicy
konkursu
i ich
opiekunowie

Uczestnicy
wykazuj¹ siê
wiedz¹
teoretyczn¹
i praktyczn¹

Poziom przygotowania uczniów bior¹cych udzia³ w zmaganiach jest z roku
na rok coraz wy¿szy. Fakt ten cieszy
i œwiadczy o tym, i¿ wiedza i umiejêtnoœæ udzielania pierwszej pomocy staje
siê popularna wœród naszej m³odzie¿y.

Ju¿ po raz z trzeci w Publicznym
Gimnazjum w Mrokowie odby³ siê konkurs gminny z zakresu udzielania
pierwszej pomocy i ratownictwa „Na
Ratunek’’.
G³ówna ide¹ towarzysz¹c¹ inicjatorom tego dzia³ania p. Anecie Michalczyk,
p. Dorocie Mainka i p. Hannie Paku³a jest
propagowanie wiedzy i umiejêtnoœci

bardzo przydatnych w ¿yciu ka¿dego
cz³owieka.
Pomys³ ten zaakceptowa³y równie¿
szko³y z £az i Lesznowoli, które pod
opiek¹ p. Danuty Tabaki i p. Anny Dec
chêtnie bior¹ udzia³ w rywalizacji.
Od dwóch lat dziêki przychylnoœci
ZOPO uczestnicy konkursu otrzymuj¹
nagrody, a szko³y puchary.

Jeszcze nie chcia³o siê wracaæ do domu,
jak œpiewamy w piosence, a ju¿ nasta³ czas
powrotów i wakacje dobieg³y koñca. Myœlê, ¿e dla wiêkszoœci by³y udane.
W lipcu przez trzy tygodnie w naszej
szkole by³y prowadzone zajêcia w ramach „Lata na wsi”. Dzieci mia³y zorganizowane wyjazdy na basen, zabawy
sportowe, zajêcia plastyczne i komputerowe. Mamy nadziejê ¿e dzieci mi³o
ten czas wspominaj¹.
Pierwszego wrzeœnia wszyscy spotkaliœmy siê w szkole, aby rozpocz¹æ kolejny rok wytê¿onej pracy. Szko³a tak jak
w ubieg³ym roku pracuje na dwie zmiany. Zajêcia rozpoczynamy o 7.30, a koñczymy o 16.35. Wszyscy pracownicy
szko³y bardzo siê staraj¹, aby uczniowie
i rodzice jak najmniej odczuli wszystkie
niedogodnoœci zwi¹zane z du¿¹ liczb¹
dzieci w szkole. Chcemy, aby ten rok
szkolny, który w tym roku koñczy siê
25 czerwca by³ ciekawy, bezpieczny,
a szko³a ¿eby umo¿liwi³a uczniom rozwijanie swoich zainteresowañ.
Propozycja zajêæ pozalekcyjnych jest
bardzo bogata. Na terenie szko³y zorganizowane s¹ ró¿nego rodzaju zajêcia
sportowe. Je¿eli tylko ktoœ lubi sport to

Nowy rok szkolny 2009/2010
w ZSP w Nowej Iwicznej

Aneta Michalczyk
ZSP w Mrokowie

– ju¿ prawie 2 miesi¹ce nauki
na pewno znajdzie coœ dla siebie.
Z przedmiotowych kó³ zainteresowañ
dzia³aj¹ ko³a polonistyczne, historyczne,
matematyczne i inne. Zgodnie z now¹
podstaw¹ programow¹ zosta³y zorganizowane zajêcia artystyczne. Z muzyki
poprowadzi je pani Gra¿yna Machnicka,
a z plastyki pani Agnieszka Koz³owska.
Dzia³aj¹ ko³a zainteresowañ-fotograficzne, które prowadzi pan Marcin Pop³awski i dziennikarskie- uczniowie redaguj¹ gazetkê szkoln¹ „Gimek” i „Gimek-junior” pod opiek¹ pañ z biblioteki. Panie
Ewelina Gut i Anita Skalska prowadz¹
Klub Mi³oœników Teatru. M³odzie¿ bêdzie mia³a zorganizowane wyjazdy do
teatrów warszawskich. Powstaje Szkolna Akademia Filmowa, której organizatorem i opiekunem jest pani Dorota
Ucieklak. Po raz kolejny panie Magdalena Teklak i Anna Seidler organizuj¹ „English Song Fesival”.

W nat³oku ró¿nych kó³ zainteresowañ
nie mo¿emy zapomnieæ o nauce. Uczniowie klas trzecich gimnazjum bêd¹
uczestniczyæ w zajêciach przygotowuj¹cych do egzaminu gimnazjalnego.
Plany naszej pracy s¹ bardzo bogate.
Mamy nadziejê, ¿e wiêkszoœæ z tych za³o¿eñ uda siê zrealizowaæ. Zarówno nauczycielom i uczniom potrzebna jest wytrwa³oœæ i cierpliwoœæ w osi¹ganiu zamierzonych celów.
Myœlê, ¿e pozostaje mi tylko ¿yczyæ
sobie, moim kole¿ankom i kolegom,
oraz wszystkim uczniom naszej szko³y
dobrego roku szkolnego. ¯eby nam
wszystkim uda³o siê zrealizowaæ to co
zosta³o zaplanowane.
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Spotkanie w Rumunii
m³odzie¿y z trzech pañstw
Po raz kolejny, grupa m³odzie¿y
z lesznowolskich gimnazjów uczestniczy³a w miêdzynarodowym projekcie,
przygotowanym w ramach Programu
Unii Europejskiej „M³odzie¿ w dzia³aniu”, Akcja 1.1. Wymiana M³odzie¿y.
Zrealizowany projekt, zatytu³owany
„Byæ obywatelem zjednoczonej Europy” zosta³ w 70% sfinansowany przez
Dyrekcjê Generaln¹ ds. Edukacji i Kultury UE. Natomiast 30% kosztów zwi¹zanych z podró¿¹ polskiej grupy do Rumunii pokry³ Samorz¹d Gminy Lesznowola. Koordynatorem spotkania
w Foçsani by³a rumuñska organizacja
pozarz¹dowa EPTA (Educatia Pantru Tineri Si Adulti), zarz¹dzana przez Pani¹
Elenê CRUDU (emerytowan¹ nauczycielkê jêzyka francuskiego). Oprócz polskiej m³odzie¿y,
w projekcie wziê³a
udzia³ grupa z Francji (z departamentu
Vendée) i Rumunii
(Foçsani). Niestety z
powodów organizacyjnych, greck¹ grupê reprezentowa³o
jedynie
dwóch
ch³opców z miejscowoœci Patras. W
sumie, ten miêdzynarodowy zespó³ liczy³ 24 osoby.
Cel projektu mia³
charakter dychotomiczny, ³¹czy³ bowiem dwa aspekty:
edukacyjny i poznawczo-kulturowy.
Efektem przygotowywanych codziennie aktywnoœci by³o rozszerzenie wiedzy na temat genezy i funkcjonowania
Unii Europejskiej jak równie¿ naszkicowanie przez m³odzie¿ scenariuszy przemian gospodarczych, spo³eczno-kulturowych, przestrzennych oraz œrodowiskowych w Europie. Panele dyskusyjne
oraz praca w miêdzynarodowych grupach tematycznych zapewni³y mo¿liwoœæ przedstawienia w³asnego zdania
oraz skonfrontowania go z opiniami
kolegów i kole¿anek z innych pañstw.

Dla wielu uczestników by³a to pierwsza okazja zabrania g³osu w dyskusji w
miêdzynarodowym gronie (w dodatku
w jêzyku angielskim). Natomiast gry
miêdzykulturowe oraz wspólnie spêdzany czas wolny przyczyni³y siê do
lepszego poznania wartoœci kulturowych i zwyczajów poszczególnych grup
narodowych uczestnicz¹cych w spotkaniu. By³a to tak¿e okazja do pokonania
wielu stereotypów i zaakceptowania
dziel¹cych nas ró¿nic. Dodatkowo ka¿da grupa przygotowa³a tzw. wieczór narodowy, którego celem by³o przybli¿enie pozosta³am uczestnikom najwa¿niejszych informacji na temat w³asnej ojczyzny. W tym celu, m³odzie¿ wykorzysta³a szereg rozmaitych narzêdzi: od pre-

zentacji multimedialnych, poprzez samodzielnie nagrane wywiady i reporta¿e, a na tañcach i œpiewach koñcz¹c.
Miejscem spotkania m³odzie¿y by³o
miasto Foçsani, stolica okrêgu Vrancea, po³o¿onego w œrodkowo-wschodniej czêœci Rumunii. Po przylocie do Bukaresztu, polsk¹ grupê czeka³a ponad
3-godzinna podró¿ busem do celu,
urozmaicona wspania³ymi widokami
rozleg³ych pó³ s³oneczników oraz dojrzewaj¹cej winoroœli. Nastêpnie
uczestnicy projektu zostali zakwaterowani u rodzin rumuñskich. Pocz¹tkowe obawy zwi¹zane z form¹ nocle-

gu rozwia³y siê ju¿ po pierwszym dniu,
kiedy okaza³o siê, ¿e rodziny przyjmuj¹ce s¹ niezwykle otwarte i goœcinne.
Inwencja twórcza polskiej grupy nie
zna³a granic – mimo tzw. bariery jêzykowej uda³o siê nawet podaæ przepis
na bigos!
Koordynatorka projektu zadba³a o integracjê grupy, organizuj¹c na samym
pocz¹tku spotkania 3-dniowy pobyt
w oœrodku wakacyjnym w górach,
w miejscowoœci Gãlãciuc. Pierwszy
wspólny posi³ek, zajêcia w grupach oraz
nocne Polaków, Francuzów, Rumunów
i Greków rozmowy sprawi³y, ¿e bardzo
szybko zawi¹za³y siê pierwsze przyjaŸnie. W programie spotkania, oprócz zajêæ merytorycznych dotycz¹cych UE,
umieszczono równie¿ szereg atrakcji,
dziêki którym uczestnicy projektu mogli poznaæ okolicê m.in.: odwiedziny
klasztoru w Lepsa, wizyta w Vala Sarii,
wycieczka nad wodospady na rzece Putna, zwiedzanie mauzoleum w Mãrãşeşti.
Natomiast m³odzie¿
z Foçsani oprowadzi³a swoich nowych kolegów i kole¿anki po mieœcie
(m.in.: wizyta w Muzeum Zjednoczenia,
Muzeum Przyrody
oraz w zabytkowym
teatrze). Grupy
uczestnicz¹ce w
projekcie zosta³y
równie¿ zaproszone do Urzêdu Miasta przez Burmistrza Foçsani, który
przedstawi³ najwa¿niejsze informacje na temat miasta.
Ostatniego dnia m³odzie¿ dokona³a
ewaluacji projektu, udzielaj¹c odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania: w jaki sposób ich wiedza o Unii Europejskiej
wzbogaci³a siê; które zajêcia szczególnie siê do tego przyczyni³y; jak równie¿,
w jakim stopniu ten projekt wp³yn¹³ na
wzrost ich œwiadomego zaanga¿owania jako Obywateli Zjednoczonej Europy w kreowanie przestrzeni europejskiej. Dodatkowym podsumowaniem
9-dniowego pobytu w Foçsani by³ quiz
dotycz¹cy wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz naszego „¿ycia” podczas
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projektu. M³odzie¿ przygotowa³a równie¿ s³owniczki zawieraj¹ce najwa¿niejsze wyra¿enia i zwroty w czterech jêzykach uczestników oraz w jêzyku angielskim. Relacje i wra¿enia z projektu, jak równie¿ sesja fotograficzna, zosta³y opublikowane na specjalnie przygotowanym blogu.

Trudno by³o siê rozstaæ bez ³ez…
Nikt jednak nie powiedzia³ „¿egnajcie”,
a „do zobaczenia” – mo¿e nastêpnym
razem w Polsce!
Magdalena Górczyñska
animator polskiej grupy
IGiPZ PAN/Université Panthéon-Sorbonne

Strony internetowe:
http://www.mlodziez.org.pl
– informacje dotycz¹ce poszczególnych
Akcji Programu UE „M³odzie¿ w dzia³aniu”

Youth in Action
oczami gimnazjalistek ze szko³y w £azach
„M³odzie¿ w dzia³aniu” to program Unii Europejskiej wspieraj¹cy
uczestnictwo w kszta³ceniu pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej.
Jest skierowany przede wszystkim do
m³odych ludzi w wieku 13-30 lat oraz
do osób pracuj¹cych z m³odzie¿¹, dla
których edukacja pozaformalna to
wspania³a szansa indywidualnego rozwoju oraz zdobycia wiedzy i umiejêtnoœci niezbêdnych we wspó³czesnym
œwiecie. Program umo¿liwia nawi¹zywanie kontaktów miêdzynarodowych
i wymianê doœwiadczeñ. Zachêca do
podejmowania ró¿norakich dzia³añ na
rzecz spo³ecznoœci lokalnej, s³u¿¹cych
równie¿ indywidualnemu rozwojowi.
Promuje ideê zjednoczonej Europy.
Nadrzêdnym celem programu jest
przezwyciê¿anie barier, uprzedzeñ i stereotypów wœród m³odych ludzi, wspieranie ich mobilnoœci oraz promowanie aktywnoœci obywatelskiej. „M³odzie¿
w dzia³aniu” wspiera przedsiêwziêcia,
które maj¹ pomóc w rozwoju osobowoœci m³odych ludzi oraz nabywaniu nowych umiejêtnoœci.
W programie mo¿e uczestniczyæ
ka¿dy m³ody cz³owiek bez wzglêdu na
p³eæ, pochodzenie etniczne, status spo³eczny, sytuacjê materialn¹ itp.
Nasz gmina po raz kolejny wziê³a
udzia³ w tym projekcie. Tym razem to
my mia³yœmy okazjê w nim uczestniczyæ. Przygoda zaczê³a siê 1.08.2009 r.
na lotnisku Okêcie. Naszym celem by³a
Rumunia, Bukareszt, a konkretniej Foscani (miasto w pó³nocno-wschodniej

Rumunii licz¹ce ok. 100 tys. mieszkañców). Z Polski wylecia³yœmy w sk³adzie
7 osób – 6 uczestniczek (trzeba zauwa¿yæ, ¿e nasza grupa dosta³a nazwê „girls
grup”) i opiekunka p. Magdalena Górczewska.
W tym roku w projekcie bra³y udzia³
4 pañstwa Unii Europejskiej: Rumunia,
Francja, Polska i Grecja. Ju¿ w autobusie z Bukaresztu do Foscani mia³yœmy
okazjê poznaæ ch³opców z Grecji.
Z reszt¹ za³ogi spotka³yœmy siê dopiero drugiego dnia, gdy wszyscy razem
jechaliœmy do ma³ej wioski w górach,
do oœrodka wakacyjnego w Galaciuk.
Tam spêdziliœmy bardzo aktywnie kolejne dwa dni. Integrowaliœmy siê, poznawaliœmy nasze opinie na temat UE
oraz dowiadywaliœmy siê wielu ciekawych rzeczy na jej temat. Mnóstwo
œwietnej zabawy, a przy okazji zdobywanie wiedzy okaza³o siê naprawdê
wspania³ym prze¿yciem.
Po dwóch dniach wróciliœmy do Foscani, gdzie ka¿dy z nas zamieszka³
u innej rodziny rumuñskiej. Gdy dowiedzia³yœmy siê, ¿e mamy mieszkaæ u zupe³nie obcych rodzin, wszystkie mia³yœmy wiele obaw, ale teraz mo¿emy powiedzieæ, ¿e by³ to jeden z najciekawszych akcentów tego projektu. Podczas
kolejnych dni codziennie rano, po
wspólnym œniadaniu z rodzin¹, wychodzi³yœmy do tamtejszego liceum, gdzie
spotykali siê wszyscy uczestnicy wraz
z animatorami. Nie sposób o nich nie
wspomnieæ, gdy¿ s¹ to ludzie, bez których nas by tam nie by³o. Mi³o wspomi-

namy wszystkie opiekunki, np. Pani¹
Elenê, g³ówn¹ organizatorkê naszego
wyjazdu. Wracaj¹c do planu dnia, to w
szkole zajêcia zawsze zaczyna³y siê od
zabaw lub gier integracyjnych i rozruchowych. Posi³ki jedliœmy wszyscy razem w miejscowym bistro. Po ca³ym
dniu debat, rozmów, rozwa¿añ i kreatywnych pomys³ów na temat UE, przychodzi³y „wieczory narodowe”. My,
jako grupa z Polski, równie¿ mia³yœmy
swoje piêæ minut. Stara³yœmy siê pokazaæ nasz kraj z jak najlepszej strony,
przygotowuj¹c siê skrupulatnie przed
wyjazdem do Rumunii.
9 wspania³ych dni minê³o bardzo
szybko. Ostatniego wieczoru przy po¿egnaniach nie zabrak³o oczywiœcie ³ez
i mnóstwa obietnic, ¿e jeszcze siê zobaczymy. Mamy nadziejê, ¿e bêdziemy
mogli ich dotrzymaæ.
Podsumowuj¹c, mo¿emy powiedzieæ tylko jedno: TO BY£A WSPANIA£A PRZYGODA! Pozna³yœmy wielu ró¿nych, ciekawych ludzi z innych krajów,
pozna³yœmy kultury narodów europejskich, poszerzy³yœmy swoj¹ wiedzê na
temat Unii Europejskiej. Tê podró¿ zaliczamy do jednych z najlepszych w naszym dotychczasowym ¿yciu. Mamy nadziejê, ze bêdziemy jeszcze mia³y okazjê prze¿yæ coœ podobnego i spotkaæ
naszych przyjació³ z Rumunii, Francji
i Grecji.
Marta Samoraj
Izabela Dudek
uczennice klasy III
Publicznego Gimnazjum w £azach
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Mistrzostwa Gminy Lesznowola
w biegach prze³ajowych i sztafetach
W dniu 18.09.br odby³y siê Mistrzostwa Gminy Lesznowola w Biegach Prze³ajowych Szkó³ Podstawowych i Gimnazjalnych w ramach zawodów Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego. Trasa zawodów
ustawiona by³a w lesie w Magdalence.

W imprezie wziê³o 156 dzieci i m³odzie¿y. Zawody rozgrywane by³y w kategoriach wiekowych st¹d te¿ zawodnicy biegli na ró¿nych dystansach. Dzieci ze
Szkó³ Podstawowych, zarówno ch³opcy
jak i dziewczynki z klas V-VI, do prze-

Wyniki Mistrzostw Gminy Lesznowola
w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych
Dziewczêta
1. SP w Mrokowie
2. SP w Nowej Iwicznej

Szko³y Podstawowe
Ch³opcy
1. SP w Nowej Iwicznej
2. SP w Mrokowie

Gimnazja
Dziewczêta
Ch³opcy
1. Gimnazjum w £azach
1. Gimnazjum w Lesznowoli
2. Gimnazjum w Mrokowie
2. Gimnazjum w Mrokowie
3. Gimnazjum w Nowej Iwicznej 3. Gimnazjum w Nowej Iwicznej

biegniêcia mia³y trasê o d³ugoœci 1000
metrów. Taki sam dystans do pokonania
mia³y dziewczêta z Gimnazjów, w odró¿nieniu od ch³opców z Gimnazjów, którzy zmagali siê na dystansie 1500 metrów. Na zawody Powiatu Piaseczyñskiego kwalifikowa³a siê pierwsza szóstka
z ka¿dego rocznika.
Kilka dni póŸniej (22.09.br.) doby³y siê
Sztafetowe Biegi Prze³ajowe. Sztafetê
stanowi³o 10 osób. Ka¿da osoba ze sztafety mia³a do pokonania trasê o d³ugoœci 1000 m. Wœród Szkó³ Podstawowych
tryumfowa³y: SP Mroków (dziewczêta)
i SP Nowa Iwiczna (ch³opcy). Sztafeta
dziewcz¹t z Gimnazjum w £azach by³a
bezkonkurencyjna w biegach dziewcz¹t
powtarzaj¹c wynik z zesz³ego roku.
W zawodach Gimnazjum ch³opców najlepszymi biegaczami okazali siê uczniowie z Lesznowoli, za którymi uplasowali siê Gimnazjaliœci z Mrokowa.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. sportu

Nowe place zabaw i rekreacji w Gminie Lesznowola
Dnia 26 wrzeœnia odby³o siê oficjalne otwarcie placu zabaw w Stefanowie,
na którym postawione zosta³y nowe zabawki, kosz do koszykówki oraz s³upki
do siatkówki. Uroczystego otwarcia dokonali radny Gminy Lesznowola a zarazem so³tys Stefanowa – p. Zenon Wójcik oraz Maria Jolanta Batycka-W¹sik –
Wójt Gminy Lesznowola. W uroczystoœci wziêli równie¿ udzia³: Mariola Uczkiewicz-Kampczyk – Sekretarz Gminy Lesznowola, El¿bieta Ob³uska – Skarbnik
Gminy Lesznowola oraz Radni Gminy

Lesznowola: Bo¿enna Korlak – Przewodnicz¹ca Rady Gminy, Ryszard Dusza – Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy, £ukasz
Grochala, Grzegorz Kwiatkowski, Gerard
Gieleciñski.
Plac zabaw zosta³ poœwiêcony i od
tego momentu zaczê³a siê zabawa. Na
scenie wyst¹pi³ zespó³ „S¹siedzi” sk³adaj¹cy siê z mieszkañców Stefanowa
oraz m³odzie¿owa grupa ze Studia Piosenki GOK w Lesznowoli. Dla dzieci by³o
wiele konkursów plastycznych i sportowych oraz loteria fantowa.

Wstêgê przecinaj¹ Maria Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt Gminy
Lesznowola i Radny Zenon Wójcik

Na terenie Gminy Lesznowola jest ju¿
19 wolnostoj¹cych placów zabaw.
Oprócz wy¿ej wymienionego, ostatnio
nowe place zabaw pojawi³y siê w Mysiadle przy ul. Polnej, w £azach przy
ul. Produkcyjnej oraz w Lesznowoli przy
ul. Szkolnej. Mamy nadziejê, ¿e wszystkie te miejsca dobrze s³u¿¹ naszym najm³odszych mieszkañcom.
Rafa³ Skorek
G³. Spec. ds. sportu

Dzieci ju¿ od pierwszego dnia
znakomicie wykorzystywa³y plac zabaw
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Kalendarz imprez sportowych w Gminie Lesznowola 2009/2010

Lp.

Data

Nazwa imprezy, zawodów, dyscyplina

Miejsce

Szko³a
odpowiedzialna
za organizacjê
zawodów

1

18.09.2009r.
12:00
pi¹tek

Biegi prze³ajowe dziewcz¹t i ch³opców
Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów
(Szkolny Zwi¹zek Sportowy)

Las w Magdalence
ul. Ks. S³ojewskiego
(przy kociele)

ZS Nowa Iwiczna

2

22.09.2009r.
13:00
wtorek

Sztafetowe Biegi Prze³ajowe dziewcz¹t
i ch³opców Szkó³ Podstawowych
i Gimnazjów

Las w Magdalence
ul. Ks. S³ojewskiego
(przy kociele)

ZS Nowa Iwiczna

3

30.09.2009r.
12:00
roda

Pi³ka No¿na Dziewcz¹t i ch³opców
(Gimnazja)
Szkolny Zwi¹zek Sportowy

Stadion w Lesznowoli
ul. Szkolna 8

ZSP Lesznowola,
ZS Nowa Iwiczna

4

10.10.2009r.
sobota

IV Tataspartakiada osób
niepe³nosprawnych £azy

Hala Sportowa w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1

ZOPO, „Dobra
Wola”

5

25.10.2009
10:00
niedziela

VI Minimaraton Gminy Lesznowola
o Puchar Wójta Gminy Lesznowola
z okazji wiêta Niepodleg³oci

Stadion w Lesznowoli
(bieg uliczny drogami
Lesznowoli)

ZOPO, Sport
Evolution, LUKS
SET Lesznowola

6

28.10.2009r.
12:30
roda

Koszykówka dziewcz¹t i ch³opców
(Gimnazja)
(Szkolny Zwi¹zek Sportowy)

Hala Sportowa w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1

ZSP Mroków

7

18.11.2009r.
12:30
wtorek

Mini koszykówka dziewcz¹t i ch³opców
Szko³y Podstawowe
(Szkolny Zwi¹zek Sportowy)

Hala Sportowa w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1

ZS Mroków

8

20.11.2009r.
13:00
pi¹tek

Unihokej dziewcz¹t i ch³opców Gimnazja Hala Sportowa w £azach
(Szkolny Zwi¹zek Sportowy)
ul. Ks. S³ojewskiego 1

ZSP £azy

9

1.12.2009r.
13:00
czwartek

Unihokej dziewcz¹t i ch³opców Szko³y
Podstawowe (Szkolny Zwi¹zek
Sportowy)

Hala Sportowa w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1

ZSP £azy

10

8.12.2009r.
10:00
wtorek

VII Miko³ajkowy Turniej Pi³ki No¿nej
o Puchar Wójta Gminy Lesznowola

Hala Sportowa w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1

ZOPO

11

16-17.01.
2010r.

VI Miêdzynarodowy Turniej M³odzików
i Dzieci w JUDO o Puchar Wójta Gminy
Lesznowola

Hala Sportowa w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1

ZOPO, UKS
Iwiczna

12

23.02.2010r.
12:00
wtorek

Siatkówka dziewcz¹t i ch³opców
(Gimnazja) Szkolny Zwi¹zek Sportowy

Hala Sportowa w
Lesznowoli
ul. Szkolna 8

ZSP Lesznowola
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Relacje z otwartych imprez kulturalno artystycznych
GOK Lesznowola
z okresu sierpieñ  wrzesieñ 2009

29.08.2009 r.
 Po¿egnanie wakacji
 Koncert Zespo³u BAYER FULL
W dniu 29.08.2009 odby³ siê festyn
„Po¿egnanie Wakacji 2009”na malowniczym i piêknie przygotowanym przez

stra¿aków terenie przy œwietlicy OSP
w so³ectwie Nowa Wola. Organizatorami imprezy byli: Radny, So³tys z Rad¹
So³eck¹ oraz Zarz¹d OSP w Nowej Woli
oraz Gminny Oœrodek Kultury w Lesznowoli.
Pani Wójt, Maria Jolanta Batycka W¹sik uroczyœcie otworzy³a imprezê
wspólnie z Pani¹ Bo¿enn¹ Korlak –
Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy oraz z radnym Panem Grzegorzem Kwiatkowskim
i So³tysem Pani¹ Teres¹ Ziomek.

W programie imprezy odby³y siê
pokazy dla dzieci i m³odzie¿y „Zabawa na cztery ³apy” z psami rasowymi prowadzone w ramach dogoterapii przez Pani¹ Dorotê Jurzysta – trenera umiejêtnoœci osobistych.
Punktualnie o godz. 17.00
rozpocz¹³ siê koncert zespo³u
Bayer Full jednego z najpopularniejszych zespo³ów nurtu
muzyki tanecznej disco-polo.
Liderem i wokalist¹ zespo³u jest
S³awomir Œwierzyñski. Pomimo
deszczowej pogody publicznoœci na koncercie nie zabrak³o.
Znane i lubiane piosenki chêtnie by³y œpiewane z liderem zespo³u a niektórych porwa³y do
tañca.Do póŸnych godzin wieczornych trwa³a zabawa taneczna na
powietrzu prowadzona przez D.J.
Imprezê uœwietni³a Przychodnia
dla dzieci TOLEK z Nowej Woli, odby³ siê konkurs rysunkowy dla dzieci z nagrodami, ponadto wykonywane
by³y badania ciœnienia i spirometrii dla
dzieci alergicznych.
Relacjê przygotowa³a:
p. Krystyna Marczak

cz¹c¹ Ko³a Gospodyñ Wiejskich. Nastêpnie g³os zabra³a pani Maria Jolanta Batycka – W¹sik Wójt Gminy Lesznowola, która otworzy³a plenerow¹
uroczystoœæ i ¿yczy³a wszystkim
wspania³ej zabawy.
Pierwszym punktem programu by³
wspania³y wystêp zespo³u œpiewaczego „Têcza” dzia³aj¹cego pod skrzyd³ami GOK Lesznowola. Barwne stroje wilanowskie, ludowe pieœni o charakterze biesiadnym i nie tylko, zawsze piêk-

30.08.2009 r.
 Pieczenie ziemniaka
w Lesznowoli
Dnia 30 sierpnia br. mieszkañcy
Lesznowoli i okolic zebrali siê
w parku przy ul. Dworkowej
podczas pikniku rodzinnego
pod nazw¹ „Pieczenie ziemniaka”. Przyby³ych licznie goœci
piêknie powita³ pan Ryszard
Marian Dusza – Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Gminy
Lesznowola wraz z paniami Mariann¹ Ryczywolsk¹ – Przewodnicz¹c¹ Rady So³eckiej oraz
Emili¹ Piotrowicz – Przewodni-
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nie uœmiechniête buzie œpiewaj¹cych
pañ i panów od razu wprawi³y wszystkich w radosny nastrój.
Niedzielne spotkanie by³o pe³ne
wszelakich atrakcji, takich jak gry i zabawy dla dzieci, kolorowy klown, swojskie jad³o Ko³a Gospodyñ Wiejskich, no
i oczywiœcie ka¿dy móg³ skosztowaæ
pysznych, pieczonych ziemniaków. Przy
muzyce w wykonaniu pana Miros³awa
Ziemnickiego wszyscy mieli okazjê zatañczyæ na dechach a weso³e tañce
w kó³eczkach oraz parach trwa³y a¿ do
póŸnego wieczora. Wspania³y, typowo
biesiadny nastrój udzieli³ siê mieszkañcom, którzy ju¿ z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na kolejne „Pieczenie ziemniaka”
za rok.
Spotkanie zorganizowane by³o dziêki Radnemu, So³tysowi i Radzie So³eckiej Lesznowoli, KGW oraz GOK Lesznowola.
Relacjê przygotowa³a:
p. Jolanta ¯abczak

5.09.2009 r.
 Piknik z jajem w £azach II
Na „PIKNIK Z JAJEM”, który odby³
siê 5 wrzeœnia br. w £azach II przy ulicy Przysz³oœci zaprasza³ nas So³tys,
Rada So³ecka-£azy II, Radny, Stowarzyszenie „O KURCZE”, Mazowiecki Zwi¹zek Pracodawców w Gminie Lesznowola oraz Gminny Oœrodek Kultury w
Lesznowoli. Goœci przywita³ Prezes
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi

£azy II „O kurcze” i zarazem So³tys –
Pan Maciej Rudnicki wraz z Pani¹ Joann¹ Jagodziñsk¹ – Viceprezes Stowarzyszenia. Uroczystego otwarcia dokona³a Wójt Gminy Lesznowola – Pani
Maria Jolanta Batycka-W¹sik ¿ycz¹c
wszystkim dobrej zabawy.
Wœród przyby³ych goœci mo¿na by³o
miedzy innymi spotkaæ Pani¹ Mariolê
Uczkiewicz-Kampczyk – Sekretarza
Gminy Lesznowola, Pana Jacka Bulaka
Dyrektora ZOPO w Lesznowoli, Prezesa Mazowieckiego Zwi¹zku Pracodawców w Gminie Lesznowola Pana Jacka
Arendarskiego, Pani¹ El¿bietê Rosiek –
Dyrektora NZOZ SALUS.
Goœciem specjalnym festynu by³ rysownik satyryczny Edward Lutczyn, który uczestnikom zabawy wyrysowywa³
„jajeczne” malunki. Przeprowadzi³ równie¿ konkurs rysunkowy dla najm³odszych.
Zosta³y równie¿ przeprowadzone zawody wêdkarskie, w których pierwsze
trzy miejsca zosta³y nagrodzone sprzêtem do wêdkowania. Fundatorem nagród by³a Pani Danuta Fojcik. Nagrodzonym w klasie juniorów zosta³ Mateusz
Sionek, natomiast nagrodzeni seniorzy
to:
I miejsce – Andrzej Salamoñczyk,
II miejsce – Sylwester B³a¿ejewski,
III miejsce – Janusz G¹ga³a.
Poza tym mo¿na by³o obejrzeæ pokaz ceramiki i garncarstwa zorganizowany przez Zwi¹zek Ceramików Polskich. Ka¿dy móg³ równie¿ popróbowaæ swoich si³ i ulepiæ w³asny garnek na kole. Nie zabrak³o równie¿ rycerzy, którzy dzielnie
walczyli na boisku. Przeprowadzona zosta³a równie¿ loteria
fantowa, w której g³ównymi nagrodami by³y dwa komputery
ufundowane przez Stowarzyszenie „O KURCZE”. Zebrane
pieni¹dze stowarzyszenie przeznaczy na cele statutowe.
Imprezie towarzyszy³y równie¿ inne atrakcje, m. in. malowanie buziek, zabawy z clownem, dmuchane obiekty, eurobungy. Nie zabrak³o równie¿
smacznych potraw z jajek, ciast
i sa³atek zrobionych przez
mieszkañców £az II, a Pan Wies³aw Michalski w³asnorêcznie

przygotowa³ przepyszny smalec z ogórkami. Catering „Ceregiela” równie¿ zadba³ o nasze podniebienia czêstuj¹c
smaczn¹ karkówk¹ z grilla.
Relacjê przygotowa³a:
Ewa Zalewska
GOK

13.09.2009 r.
 Piknik rodzinny w Mrokowie
W niedzielê, 13 wrzeœnia zorganizowana zosta³a kolejna impreza plenerowa dla mieszkañców gminy Lesznowola. Tym razem organizatorzy zaprosili Pañstwa na plac Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Mrokowie, gdzie
wœród kolorowych stoisk i straganów
ustawiona zosta³a scena. Wyst¹pili
miêdzy innymi zespo³y rodzime, takie jak zespó³ ze Stefanowa „S¹siedzi” z energiczn¹ i przesympatyczn¹
wokalistk¹ o niezwykle mocnym
i dŸwiêcznym g³osie, która od razu
porwa³a serca publicznoœci, zaprezentowa³ siê te¿ piêknie Zespó³ Piosenki Biesiadnej „Mrokowiacy” z Mrokowa. Mogliœmy podziwiaæ utalentowane i rozœpiewane dzieci z ZSP
w Mrokowie, które zosta³y przygotowane do wystêpu przez pani¹ Agatê
Walczak, nauczycielkê muzyki
w szkole w Mrokowie. Dziewczynki:
Kasia Korzeniewska, Gabrysia Dudek,
Basia Jasiñska, Ula Kosiarek i Karolina Konofalska – zaœpiewa³y tak piêknie, ¿e dosta³y od publicznoœci wielkie brawa.Kolejnym punktem progra-
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mu scenicznego by³ wystêp Eleny
w koncercie pt. „Cygañskie czary”.
Piêkne, czarnow³ose kobiety z kwiatami we w³osach, w z³oconych, faluj¹cych sukniach tañczy³y ¿ywio³owo
w rytm pieœni wykonywanych przez
wspania³¹ Elenê. Po wystêpie Eleny
pani Miros³awa Sówka, która tego
dnia by³a naszym œwietnym konferansjerem, zapowiedzia³a m³odzie¿owy
zespó³ „OLA OST”. M³odziutka wokalistka œpiewa³a przy mocnym brzmieniu rocka. Kolejnym i ostatnim punktem programu by³a zabawa taneczna
z D.J., która porwa³a do tañca mieszkañców Mrokowa, którzy bawili siê
weso³o do póŸnych godzin nocnych.
Prócz wystêpów scenicznych mieszkañcy przybyli na piknik mogli obejrzeæ pokaz ratownictwa medycznego
FALK, zjeœæ gor¹ce dania z grilla, przejechaæ siê quadami albo romantyczniej – bryczk¹. Dla dzieci równie¿ nie
zabrak³o atracji takich jak zabawy z
kolorowym clownem, wielkie dmuchañce i trampoliny, wata cukrowa i
inne. Oczywiœcie odby³a siê ju¿ po raz
kolejny Wielka Loteria Fantowa, w
której ka¿dy los wygrywa³. Trzeba
nadmieniæ, ¿e organizatorami zabawy dla ca³ych rodzin by³ Samorz¹d
Gminy Lesznowola, OSP w Mrokowie,
Radny, So³tys i Rada So³ecka, GOK w
Lesznowoli a tak¿e Mazowiecki Zwi¹zek Pracodawców w Gminie Lesznowola. Impreza patronowana by³a
przez Starostwo Piaseczyñskie i przypisana w cykl projektów „Powiat Piaseczyñski kulturaln¹ stolic¹ Mazowsza”. Opiekê medyczn¹ zapewni³ znany wszystkim z terenu gminy SALUS. Serdecznie dziêkujemy
wszystkim za wspania³¹ wspó³pracê.

piknik zorganizowany przez Radnego, So³tysa, Radê
So³eck¹ Podolszyna
i GOK Lesznowola
by³ przede wszystkim piknikiem,
w którym górowa³y
rozgrywki sportowe dla ca³ej rodziny.
Wydarzenie rozpoczêto meczem m³odzie¿owym,
a pierwsze podanie nale¿a³o do Wójt
Gminy Lesznowola Pani Marii Jolanty
Batyckiej-W¹sik i Przewodnicz¹cej
Rady Gminy Pani Bo¿enny Korlak.
Ch³opaki dzielnie walczyli o zwyciêstwo. Pad³o kilka bramek i w rezultacie jedna z dru¿yn wywalczy³a sobie
puchar, który wraz z dyplomami wrêczyli przedstawiciele Samorz¹du oraz
Dyrektor GOK Lesznowola Pani Jolanta
Walentyna ¯abczak.
Dla m³odszych „imprezowiczów”
przygotowano a¿ dziesiêæ konkurencji, w których mogli siê wykazaæ. By³y to:
– slalom z pi³k¹, w której to konkurencji zwyciêzc¹ zosta³ Miko³aj Makowski,
– rzuty woreczkami do celu, gdzie wygranym okaza³a dziewczynka – Wiktoria Konopka,
– celowanie obrêczami do tyczki –
tutaj najlepszy zawodnik to £ukasz
Sobolewski,
– skoki w workach i na skakance,

–

–

–

Relacjê przygotowa³a:
p. Jolanta ¯abczak

20.09.2009 r.
 Piknik Sportowy w Podolszynie
Niedzielne popo³udnie 20 wrzeœnia przepe³nione s³oñcem mieszkañcy Podolszyna i okolic mogli
spêdziæ na boisku przy urokliwym
stawie. Ten przepiêkny wrzeœniowy
dzieñ spêdzano na sportowo, gdy¿

–

w których najlepiej czu³a siê Paulinka Najda,
biegi po pi³eczki tenisowe oraz biegi z przek³adaniem szarf wygra³a ta
sama dru¿yna w sk³adzie: Adrian
Zwardoñ, Czarek Geszprych, Jakub
Zwardoñ oraz Patryk Geszprych,
skoki na pi³ce do skakania to konkurencja, w której zwyciêstwo wywalczy³a sobie Kamila Milczarek,
przeci¹ganie liny, które wzbudzi³o
najwiêcej emocji wygra³a dru¿yna w
sk³adzie: Zosia Domañska, Kuba Taras, Kamil Zwardoñ, Czarek Geszprych oraz Wiktoria Konopka
rzuty karne podzielono na trzy grupy:
• dziewczêta – najlepsza okaza³a
siê Wiktoria Roguska,
• ch³opcy (0-3 klasy) – wygra³ Miko³aj Makowski,
• ch³opcy (starsi) – niepokonanym
by³ Miko³aj Kwiatkowski.

Nad zdrowiem uczestników pikniku
czuwa³ NZOZ Salus z Mrokowa.
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Kalendarium imprez
GOK Lesznowola

na padziernik  grudzieñ 2009
Wydarzenia w paŸdzierniku:
1.10.09 (czwartek) godz. 10.00 Ekspozycja minera³ów i wyk³ad na ich temat w wykonaniu 13-letniego pasjonata
tematu – Jasia Kowalskiego z Magdalenki – z cyklu „Mój Œwiat – Moja Pasja”. Miejsce – œwietlica w Wólce Kosowskiej.
2.10.09 (pi¹tek) godz. 18.00 Uroczysta Inauguracja nowego roku akademickiego 2009/2010 Uniwersytetu Trzeciego Wieku – zapraszamy na uroczystoœæ oraz koncert muzyki powa¿nej, która odbêdzie siê w filii GOK w £azach.
4.10.2009 (niedziela) godz. 15.00 Jesienny Piknik Rodzinny w £azach I.
18.10.09 (niedziela) godz. ok. 19.00 (po wieczornej mszy) Koncert Chopinowski. Koncert odbêdzie siê w
koœciele p.w. Zes³ania Ducha Œw. w Starej Iwicznej przy ul. S³onecznej 7/9/11.
22.10.09 (czwartek) godz. 18.00 Ekspozycja minera³ów i wyk³ad na ich temat w wykonaniu 13-letniego pasjonata
tematu – Jasia Kowalskiego z Magdalenki – z cyklu „Mój Œwiat – Moja Pasja”. Miejsce – „Klub pod sosnami” w Magdalence.
24.10.2009 (sobota) godz. 19.00 Koncert rockowy zespo³u SALT HILL w filii GOK w £azach. Wstêp wolny.
29.10.09(czwartek) Wystawa zbiorowa studentów UTW w Galerii Na Górce we W³adys³awowie.
29.10.09 (czwartek) godz. 17.00 Impreza Halloween w filii GOK w Mysiadle.

Wydarzenia w listopadzie:
3.11.09 (wtorek) godz. 19.00 Wystawa malarstwa Jana Drewicza – filia GOK w Mysiadle.
Oko³o 11.11.09 Koncert w koœciele z okazji Dnia Niepodleg³oœci ( wiêcej informacji na stronie GOK).
24.11-25.11.09 (wtorek-roda) VI Gminne Teatralia w £azach.
19.11.09 (czwartek) godz. 19.00 Wystawa grupy artystycznej Communio Graphis uœwietniony koncertem na akordeon w Galerii na Górce we W³adys³awowie.
27.11.09 (pi¹tek) godz. 11.00 Gala VI Gminnych Teatraliów w filii GOK w £azach.
28.11.09 (sobota) Andrzejki – koncert STUDIA PIOSENKI w filii GOK w Mysiadle.

Wydarzenia w grudniu:
3.12.09 g. 19.00 (czwartek) wystawa z kiermaszem œwi¹tecznym w Galerii Na Górce we W³adys³awowie.

Wigilie so³eckie i inne spotkania œwi¹teczne:
16.12.09 (roda) g. 17.00 Spotkanie wigilijne UTW – „Oycowizna”.
18.12.09 (pi¹tek) „Op³atek dla Seniora” – z koncertem przedœwi¹tecznym zespo³u œpiewaczego „Têcza” – w filii GOK
w Mysiadle.
• Konkurs plastyczny bo¿onarodzeniowy – papierowe szopki.
• Rozstrzygniecie konkursu „Nauczyciel z fantazj¹” – filia GOK w Mysiadle.
• Koncert kolêd i pastora³ek.

40

lesznowola 36 srodki.p65

40

09-10-23, 12:48

Biuletyn Informacyjny nr 36 – 2009

Wspomnienia
z wakacji
Tegoroczne wakacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli, by³y
bardzo intensywne i owocne. W czerwcu, z okazji rozpoczêcia wakacji odby³a
siê promocja ksi¹¿ki Janiny Duszy „Bez
Twojej pomocy…”. Pani Janina Dusza,
literatur¹ interesowa³a siê od dzieciñstwa, uwielbia czytaæ ksi¹¿ki dlatego jest
sta³ym bywalcem bibliotek; pisaæ zaczê³a na emeryturze. Tak powsta³ wyj¹tkowy i bardzo osobisty zbiór wierszy opracowany przez GBP w Lesznowoli. W tym
samym czasie Biblioteka wyda³a pierwsz¹ legendê o gminie Lesznowola –
„Lesznowola w legendzie”, by³a to du¿a
niespodzianka dla mieszkañców gminy.
Promocja legendy odby³a siê na festynie „Dni gminy Lesznowola”. Wydawnictwa Biblioteki dostêpne s¹ w ka¿dej placówce na terenie gminy.
Od lipca trwa akcja „Ksi¹¿ka za z³otówkê”, która cieszy siê ogromn¹ popularnoœci¹. W bibliotece w Mysiadle mo¿na nabyæ ksi¹¿kê za 1 z³ lub wymieniæ
siê ksi¹¿k¹ z innym czytelnikiem. Ksi¹¿ki dostarczaj¹ wierni czytelnicy i mieszkañcy gminy Lesznowola. Fundusze zebrane z akcji zostan¹ przeznaczone na
zakup nowych pozycji ksi¹¿kowych,

Lekcje jêzyka angielskiego dla dzieci

Wspomnienia z wakacji

dziêki temu unowoczeœniamy i powiêkszamy ksiêgozbiór biblioteki.
W sierpniu ruszy³y bezp³atne zajêcia
dla dzieci z jêzyka angielskiego pod has³em „Read, Listen and Laugh. English is
funny”. Zajêcia odbywaj¹ siê dwa razy
w tygodniu, prowadzone s¹ przez Pani¹
Tatianê Trzewiñsk¹ i Magdalenê Jab³oñsk¹. Zajêcia prowadzone s¹ w formie
multimedialnej w pracowni komputerowej biblioteki. Dzieci poprzez zabawê
odkrywaj¹ bajkowy œwiat w jêzyku angielskim, zdobywaj¹ wiedzê oraz materia³y z którymi mog¹ pracowaæ równie¿
w domu z rodzicami.
Wrzesieñ Biblioteka rozpoczê³a pracowicie. Od 1 do 30 wrzeœnia mogliœmy
podziwiaæ wystawê wybitnej polskiej
malarki Moniki Ni¿yñskiej, której obrazy by³y wystawiane w wielu s³ynnych
galeriach na œwiecie. Pani Ni¿yñska swój
talent malarski rozwija³a podczas lekcji
pod okiem prof. Jerzego Nowosielskiego, które doprowadzi³y do ukoñczenia

indywidualnego toku nauczania na ASP
w Warszawie oraz nadaniem uprawnieñ
MKiS. Obrazy cieszy³y siê ogromnym
zainteresowaniem wœród czytelników
biblioteki. Wernisa¿ odby³ siê 8 wrzeœnia br. w bibliotece w Mysiadle.
Kontynuuj¹c temat malarski, 17 wrzeœnia Biblioteki goœci³y fantastyczn¹ ilustratorkê ksi¹¿ek dla dzieci Pani¹ Ma³gorzatê Flis, która specjalnie dla naszych
najm³odszych czytelników przyjecha³a
z Krakowa. Spotkania odby³y siê w placówkach w £azach, Mrokowie i Mysiadle. Dzieci zosta³y zapoznane z tajnikami zwi¹zanymi z przygotowaniem ilustracji do ksi¹¿ek, wykona³y równie¿
swoje ilustracje do ulubionych bajek.
Cieszymy siê, ¿e jest zainteresowanie ofert¹ Biblioteki, zachêcamy do czytania ksi¹¿ek i odwiedzania naszych placówek. Z bibliotekarskim pozdrowieniem.
Magdalena Jab³oñska

Wystawa obrazów Pani Moniki Ni¿yñskiej

Biblioteka Publiczna w Lesznowoli Urz¹d Gminy – pokój nr 1
tel: (22) 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: (22) 757-73-78
lazy@bp-lesznowola.pl
Czynna: poniedzia³ek – pi¹tek
w godz.: 1400-1800

Filia w Mysiadle – budynek „myszka”
tel: (22) 478-45-13
mysiadlo@bp-lesznowola.pl
Czynna: poniedzia³ek – pi¹tek
w godz.: 1100-1900

Filia w Mrokowie – budynek szko³y
tel: (22) 756-16-60
mrokow@bp-lesznowola.pl
Czynna: poniedzia³ek – pi¹tek
w godz.: 900-1700

Zapraszamy do bibliotek
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Biuletyn Informacyjny nr 36 – 2009

T e l e a d r e s y
Urzêdy
Urz¹d Gminy Lesznowola ul. GRN 60
tel. (22) 757-93-40 (42), fax. (22) 757-92-70
Starostwo Powiatowe ul. Chyliczkowska 14
tel. (22) 757 20 60, 757 20 51, fax. (22) 757 11 58
Urz¹d Skarbowy ul. Czajewicza 2/4
tel. (22) 756 29 87, 750 19 41, fax. (22) 756 74 08
Urz¹d Skarbowy ul. Warszawska 1
tel. (22) 756 21 78, fax. (22) 757 09 45
Powiatowy Urz¹d Pracy ul. Szkolna 20
tel. (22) 756-73-61, 750-29-11
fax. (22) 757-20-28
ZUS Oddzia³ Piaseczno ul. Pu³awska 34
tel. (22) 757-02-51, 757-27-43
fax. (22) 757-27-45
KRUS Oddzia³ Regionalny w Warszawie
Placówka Terenowa ul. Ludowa 7
tel. (22) 737-00-30, 737-00-28, fax. (22) 737-00-29
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Chylice ul.
Dworska 7, tel. (22) 756-46-20, 756-43-33

Gminne Przedszkole w Mysiadle ul. Osiedlowa 10
tel. (22) 756-71-02
Gminne Przedszkole w Zamieniu ul. B³êdna 32
tel. (22) 435-63-58, (22) 435-63-59

Banki
Bank Spó³dzielczy w Lesznowoli ul. S³oneczna 223
tel. (22) 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. (22) 756-18-63
Bank Spó³dzielczy w Nowej Iwicznej, ul. Krasickiego 35
tel. (22) 735-02-55
Bank Zachodni w Wólce Kosowskiej ul. Nadrzeczna 16
tel. (22) 756-65-01

Komisariat Policji w Lesznowoli
ul. GRN 62, tel. (22) 757-93-86, 757-93-90

Parafie
Parafia p.w. œw. Marii Magdaleny w Magdalence
ul. Ks. S³ojewskiego 19, tel. (22) 757-99-93
Parafia p.w. œw. Stanis³awa Kostki w Mrokowie
ul. Rejonowa 40, tel. (22) 756-16-48
Parafia p.w. Zes³ania Ducha Œwiêtego w Starej Iwicznej
ul. S³oneczna 7/9/11, tel. (22) 757-06-10
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Œw. Micha³a Archanio³a
w M³ochowie, ul. Ks. B. Markiewicza 57
tel. (22) 729-92-40

Publiczne szko³y i przedszkola
Zespó³ Szkó³ w Nowej Iwicznej ul. Krasickiego 56
tel. (22) 750-83-80
Zespó³ Szkó³ w Mrokowie ul. Marii Œwi¹tkiewicz 2A
tel. (22) 756-15-55
Zespó³ Szkó³ w £azach ul. Ks. S³ojewskiego 1
tel. (22) 757-73-61(62)
Zespó³ Szkó³ w Lesznowoli ul. Szkolna 8
tel. (22) 757-93-99
Szko³a Podstawowa w Mysiadle, ul. Osiedlowa 4
tel. (0-22) 425 59 98
Gminne Przedszkole w Lesznowoli ul. Szkolna 8
tel. (22) 498 29 11
Gminne Przedszkole w Jastrzêbcu ul. £¹kowa 13
tel. (22) 756-15-82
Gminne Przedszkole w Kosowie ul. Karasia 49
tel. (22) 756-13-68

Oœrodki Zdrowia
Oœrodek Zdrowia w Magdalence SALUS
ul. S³oneczna 273, tel. (22) 757-99-64
Oœrodek Zdrowia w Mrokowie SALUS
ul. Górskiego 4, tel. (22) 756-15-92
Oœrodek Zdrowia w Nowej Iwicznej EDMED
ul.Graniczna 33c, tel. (22) 701-49-10
Przychodnia dla Dzieci TOLEK
Nowa Wola, ul. Postêpu 7, tel. (22) 750-33-77
Lecznica Weterynaryjna w Lesznowoli
ul. GRN 61, tel. (22) 757-93-15
Klinika Weterynaryjna Redline w £azach
ul. £¹cznoœci 2 G, tel. (22) 757-77-74

Urz¹d Pocztowy
Urz¹d Pocztowy w Lesznowoli, ul. GRN 60
tel. (22) 757-93-21
Urz¹d Pocztowy w Magdalence, ul. Leœna 42
tel. (22) 756-15-26
Filia w Wólce Kosowskiej, ul. Nadrzeczna 16
tel. (22) 756-48-5526
Urz¹d Pocztowy Piaseczno1, ul.Koœciuszki 43
tel. (22) 756-85-94
Zak³ad Doœwiadczalny Instytutu Genetyki i Hodowli
Zwierz¹t PAN w Jastrzêbcu
ul. Postêpu 1, tel. (22) 756-17-11, 756-17-19
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Rozrywkowo, kulturalnie...

Podczas koncertu w Mrokowie Zespó³ Cygañski wzrusza³
publicznoœæ

Pieczenie ziemniaka by³o wa¿nym elementem festynu
w Lesznowoli

„FESTYN Z JAJEM” W SO£ECTWIE £AZY II

– ka¿dy znalaz³ coœ dla siebie – rysunek Edwarda Lutczyna
lub lepienie glinianego naczynia

Tresura psów podczas Festynu w Nowej Woli

... i na sportowo

Wójt Gminy Lesznowola gratuluje zainterowañ
Jasiowi Kowalskiemu

Przewodnicz¹ca Rady Gminy Bo¿enna Korlak
wrêcza puchar zwyciêskiej dru¿ynie
na zakoñczenie rozgrywek w Podolszynie

Mistrzostwa
Gminy Lesznowola
w biegach
prze³ajowych
i sztafetach

Start biegu prze³ajowego Szkó³ Podstawowych kl. IV

Bieg dziewcz¹t Szkó³ Podstawowych

Ostatnia zmiana

Mistrzynie Gminy Lesznowola – sztafeta z Gimnazjum z £az

Dekoracja Szkó³ Podstawowych dziewcz¹t

Najlepsze biegaczki Szkó³ Podstawowych kl. VI

Zwyciêzcy biegów prze³ajowych klasa VI

