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Kiedy znów zobaczysz pierwsz¹ gwiazdkê na niebie,
Kiedy znów poczujesz mi³oæ dooko³a siebie,
Gdy Anio³ z nieba ju¿ sfrunie, tul¹c siê do Ciebie,
Wyszepta Ci piêknie Bo¿e Narodzenie
piewajmy o Mi³oci, niech radoci zabrzmi ton,
Niech przyjdzie ta jedyna wi¹teczna Noc 

Szanowni Pañstwo!
Bo¿e Narodzenie to wyj¹tkowe wiêta.
To wiêta zgody, mi³oci i radoci.
Ludzie zapominaj¹ o starych waniach, wybaczaj¹ krzywdy.
Wspólnie chc¹ siê radowaæ i dzieliæ siê tym co maj¹.
A gdy nie mog¹ wi¹t spêdziæ razem, ³¹cza siê mylami.
¯yczymy Pañstwu wi¹t Bo¿ego Narodzenia
wype³nionych ciep³em dobrych uczuæ,
radoci¹ bycia razem, mi³oci¹ rodziny i przyjació³.
Oby, przy nawale codziennych spraw nigdy nie zgas³a gwiazda,
która pojawia siê w wigilijny wieczór pe³en ciszy i zadumy
Nowy Rok niech przyniesie spe³nienie wszystkich pragnieñ i marzeñ,
i niech radoæ umocni wiarê w pomyln¹ przysz³oæ.

Bo¿enna Korlak

Maria Jolanta Batycka-W¹sik

Przewodnicz¹ca Rady Gminy

Wójt Gminy Lesznowola
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Szanowni Pañstwo!
Zbli¿aj¹cy siê koniec roku to czas podsumowañ i refleksji, a tak¿e planów na przysz³oœæ.

Jaki by³ 2009 rok?
Niestety spowolnienie gospodarcze dotknê³o w sposób znacz¹cy tak¿e polskie samorz¹dy, w tym nasz¹ gminê. Na przestrzeni ostatnich lat dochody w³asne gminy
(m.in. dochody z tytu³u podatków) ros³y ka¿dego roku
na poziomie 30 – 38 proc.
W 2009 r. uleg³y istotnemu zmniejszeniu w stosunku do dochodów planowanych tj. o 35 proc.
Mam na myœli dochody z tytu³u:
– podatków i op³at lokalnych (zmniejszenie o ok. 1/3),
– udzia³ów w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT (zmniejszenie o ok. 1/8),
– udzia³u w podatku dochodowym od osób prawnych
– CIT (zmniejszenie o ok. 1/2).
Ponadto nie uzyskaliœmy 10 mln z³ dochodów z tytu³u planowanej sprzeda¿y gruntów, co by³o konsekwencj¹ stagnacji na rynku nieruchomoœci.
Wobec takiej sytuacji samorz¹d gminy stan¹³ przed
dylematem: odst¹piæ od realizacji zaplanowanych, strategicznych zadañ inwestycyjnych, czy te¿ szukaæ innych,
zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania.
Uznaliœmy, i¿ nie mo¿emy sobie pozwoliæ na spowolnienie rozwoju gminy, zw³aszcza, ¿e ograniczenie
inwestycji oznacza³oby utratê unijnych dotacji.
Dlatego te¿ podjêliœmy decyzjê o emisji obligacji komunalnych o wartoœci 20 mln z³, z czego w bie¿¹cym
roku wyemitowaliœmy obligacje o wartoœci 14 mln z³.
To pozwoli³o kontynuowaæ realizacjê katalogu zadañ
inwestycyjnych. Jednoczeœnie podjêliœmy szereg decyzji
maj¹cych na celu oszczêdnoœci w wydatkach bie¿¹cych
jak np. brak podwy¿ek dla pracowników samorz¹dowych.

Jaki bêdzie Nowy Rok 2010?
W ocenie ekspertów bêdzie to najtrudniejszy rok
w historii polskich samorz¹dów, ze wzglêdu na spadek
dochodów z podatków dochodowych. Wydatki bie¿¹ce szybko rosn¹, a potrzeby inwestycyjne znacznie przekraczaj¹ mo¿liwoœci finansowe.
W dniu 17 grudnia 2009 roku Rada Gminy Lesznowola uchwali³a bud¿et na 2010 rok. Przyjêliœmy nastêpuj¹ce za³o¿enia:
1. Kontynuowanie przyjaznej polityki podatkowej, czyli
utrzymanie stawek podatków lokalnych na poziomie
2009 roku.
2. Uzyskanie dochodów w³asnych bie¿¹cych na poziomie z 2009 r. (s¹ to m.in. dochody z tytu³u podatków
lokalnych, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych
oraz udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT i osób prawnych – CIT).
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3. Uzyskanie dochodów w³asnych maj¹tkowych na poziomie wy¿szym ni¿ w 2009 roku (s¹ to m.in. dochody
z tytu³u planowanych sprzeda¿y gruntów).
4. Realizacjê zadañ inwestycyjnych ju¿ rozpoczêtych, czyli kontynuowanie du¿ego katalogu zadañ z 2009 roku.
5. Realizacjê nowych zadañ inwestycyjnych, które mog¹
byæ wsparte funduszami unijnymi.
6. Podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu ograniczenie
wydatków bie¿¹cych.
A oto bud¿et w liczbach:
I. Planowane dochody gminy: 121 762 247 z³
Planowane dochody pochodz¹ z nastêpuj¹cych Ÿróde³:
• dochody w³asne: 102 405 637 z³
w tym:
– udzia³ w PIT: 34 089 470 z³
– udzia³ w CIT: 3 000 000 z³
– podatki i op³aty lokalne: 24 204 812 z³
– sprzeda¿ gruntów: 25 000 000 z³
– œrodki zewnêtrzne (m.in. unijne): 14 000 000 z³
• subwencja oœwiatowa: 15 434 283 z³ (pokrywa jedynie 62 proc. bie¿¹cych wydatków na oœwiatê)
• dotacje celowe: 3 922 327.
II. Planowane wydatki gminy: 124 726 247 z³
Najwy¿sze wydatki planowane s¹ w dzia³ach:
• oœwiata: 52 663 423 z³
• drogi: 20 774 929 z³
• wodoci¹gi i kanalizacja: 5 558 821 z³
• wp³ata gminy do bud¿etu pañstwa – tzw. janosikowe: 7 222 582 z³
• dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli
i szkó³: 9 837 507 z³
• dotacje celowe dla innych gmin, na terenie których
nasze dzieci uczêszczaj¹ do niepublicznych przedszkoli: 1 400 000 z³
• dotacja dla Miasta Sto³ecznego Warszawy na transport zbiorowy (w tym wspólny bilet autobusowy
MZT oraz autobusy komunikacji poprzecznej L):
2 159 432 z³.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce bud¿etu gminy na
rok 2010 znajd¹ Pañstwo na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Lesznowola: www.lesznowola.eobip.pl,
na któr¹ serdecznie zapraszam.
¯yczê Pañstwu, a tak¿e Samorz¹dowi Gminy i sobie, aby
uda³o siê zrealizowaæ za³o¿enia bud¿etowe na 2010 rok.
Z wyrazami szacunku
M.J. Batycka-W¹sik

Wójt Gminy Lesznowola
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W y d a r z e n i a
Mazowiecka Gmina Roku
Gmina Przyjazna Przedsiêbiorczoci
Najlepszy Wójt Roku 2009
 trzy najcenniejsze statuetki dla Lesznowoli
W dniu 14 listopada
2009 roku mia³a miejsce
Wielka Gala Samorz¹du
i Biznesu pod patronatem
Ministra Infrastruktury,
Marsza³ka Województwa
Mazowieckiego i Wojewody Mazowieckiego zakoñczona uhonorowaniem
najlepszych samorz¹dów
i firm.
W programie uroczystoœci znalaz³o siê m.in. Te statuetki trafi³y do Lesznowoli
og³oszenie wyników konkursów:
zañ s³u¿¹cych udogodnieniom dla inwe– Mazowiecka Gmina Roku,
storów.
– Samorz¹d Przyjazny PrzedsiêbiorczoW konkursie tym w kategorii gmin
œci,
wiejskich Gmina Lesznowola zajê³a
– Najlepszy Wójt/Burmistrz/Starosta I miejsce na Mazowszu, zdobywaj¹c
Roku 2009.
z³ot¹ statuetkê i dyplom „Mazowiecka
Gmina Roku”. Nagrody odebra³a Maria
Mazowiecka Gmina Roku
Jolanta Batycka-W¹sik Wójt Gminy wraz
 konkurs Województwa
z gratulacjami od Wojewody MazowiecMazowieckiego
kiego p. Jacka Koz³owskiego i Dyr ToKonkurs skierowany by³ do wszyst- masza Sypu³y z Polskiej Agencji Rozwokich gmin i powiatów Województwa Ma- ju Przedsiêbiorczoœci.
Z³ota statuetka „Mazowiecka Gmizowieckiego zainteresowanych kreowaniem pozytywnego wizerunku we na Roku’’ trafia³a do Lesznowoli ju¿
wspó³pracy z inwestorami i przedsiê- w latach 2006, 2007, 2008, tegoroczbiorcami oraz wykorzystaniem innowa- na jest wiêc czwart¹ kolejn¹ w tym
cyjnoœci w trosce o œrodowisko natural- konkursie.
W liœcie gratulacyjnym do Laurene. Celem zaœ by³o promowanie powiatów i gmin Województwa, które stwa- atów, Marsza³ek Województwa Mazorzaj¹ dogodne warunki dla inwestorów, wieckiego Adam Struzik napisa³: „Konpriorytetowo traktuj¹ ochronê œrodowi- kurs ten ma na celu wy³onienie samoska, dbaj¹ o edukacjê, s³u¿bê zdrowia, rz¹dów, które stwarzaj¹ najdogodniejintensywnie przeciwdzia³aj¹ bezrobociu. sze warunki dla inwestorów i najbarWy³onienie nominowanych do tytu³u dziej efektywnie dbaj¹ o wszechstronzosta³o powierzone Kapitule konkurso- ny rozwój. Jestem przekonany, i¿ uzywej, w której zasiedli przedstawiciele skanie tych presti¿owych tytu³ów jest
najwa¿niejszych urzêdów i instytucji ukoronowaniem osi¹gniêæ i sprzyja
budowaniu pozytywnego wizerunku.
Mazowsza.
Szacowne Gremium ocenia³o Kandy- Takie inicjatywy mobilizuj¹ ludzi samodatów poprzez pryzmat wyników eko- rz¹du do wytê¿onej pracy i przyczynianomicznych, jakoœci zarz¹dzania, wpro- j¹ siê do wzrostu konkurencyjnoœci gowadzonych innowacyjnoœci oraz rozwi¹- spodarki na Mazowszu’’.

Wojewoda Mazowiecki
Pan Jacek Koz³owski podkreœli³ w swoim przemówieniu, ¿e takie inicjatywy
s³u¿¹ promocji najlepszych
samorz¹dów regionu oraz
stwarzaj¹ mo¿liwoœci
konfrontowaniu osi¹gniêæ
na ró¿nych polach dzia³alnoœci, wspó³pracy i wymiany dobrych praktyk pomiêdzy œrodowiskami samorz¹dowymi i gospodarczymi.

Gmina Przyjazna
Przedsiêbiorczoci
 konkurs ogólnopolski
Zakoñczenie tego konkursu to uhonorowanie najlepszych polskich samorz¹dów i firm dzia³aj¹cych w bran¿y szeroko rozumianego budownictwa.
Jak na wstêpie poinformowali
w swych wyst¹pieniach cz³onkowie Kapitu³y, celem konkursu by³o wy³onienie,
nagrodzenie i zapromowanie tych gmin,
które stwarzaj¹ dla przedsiêbiorców,
inwestorów dogodne warunki funkcjonowania i rozwoju oraz tych które poprzez wspó³pracê z firmami podejmuj¹
kroki w celu stworzenia nowych miejsc
pracy. Organizatorzy konkursu wyszli
z za³o¿enia, ¿e konkurs pomo¿e w dalszym rozwoju, u³atwi promocjê i pozyskanie nowych inwestorów.
Ocenie podlega³y m.in. dynamika rozwoju gminy w latach 2007-2009 oraz
dzia³ania zwi¹zane z zaanga¿owaniem
samorz¹dów w inwestowanie na ich terenie firmom, przyczyniaj¹c siê do
zmniejszenia bezrobocia i poprawy jakoœci ¿ycia mieszkañcom.
Minister Infrastruktury Pan Cezary
Grabarczyk skierowa³ w swoim liœcie
wiele s³ów uznania do wszystkich Laureatów „Samorz¹d Przyjazny Przedsiê-
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biorczoœci’’ za wypracowanie modelowych zasad wspó³pracy na p³aszczyŸnie
samorz¹d – przedsiêbiorca.
Gmina Lesznowola w tym niezwykle
presti¿owym Konkursie zdoby³a w kategorii gmina wiejskich I miejsce w Polsce, zdobywaj¹c z³ot¹ statuetkê i tytu³
„Gmina Przyjazna Przedsiêbiorczoœci –
2009’’.
Nagrodê z r¹k Wiceministra Infrastruktury Pana Olgierda Dziekoñskiego
oraz Wiceprezesa Zarz¹du Mazowieckiej Izby Rzemios³a i Przedsiêbiorczoœci (Przewodnicz¹cy Kapitu³y) odebra³a Wójt Gminy Pani Maria Jolanta Batycka W¹sik. Warto i tu podkreœliæ, ¿e
Lesznowola zdoby³a z³ot¹ statuetkê po
raz czwarty z rzêdu, co nie umknê³o
uwadze organizatorów i prowadz¹cych
i zosta³o nagrodzone przez blisko tysiêczn¹ publicznoœæ gromkimi brawami.

Wójt Roku 2009
 dla w³odarzy z ca³ej Polski
Konkurs „Najlepszy Wójt Roku’’ (burmistrz, starosta) by³ przez organizatorów: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu,

Przemys³u i Us³ug
oraz Zarz¹d EUROPA
2000 Consulting Sp.
z o.o. zorganizowany po raz pierwszy.
Celem by³o docenienie trudu i ogromu pracy w³odarzy
polskich gmin.
Prezes MZHPiU
Pan Robert Sk³adowski wrêczaj¹c piêkne,
szklane statuetki powiedzia³, ¿e zdobyty
laur jest rekomendacj¹ dla wszystkich Pami¹tkowe zdjêcie z Wojewod¹ Mazowieckim
nagrodzonych – rekomendacj¹ uto¿samian¹ z nowocze- s³u i Us³ug – Roberta Sk³adowskiego
snoœci¹, rzetelnoœci¹ i nienagann¹ ety- „Najlepszy Wójt Roku 2009”.
k¹ w dzia³aniu.
Dzieñ 14 listopada 2009, choæ poW tegorocznym konkursie nagrodzo- chmurny i deszczowy by³ dla Lesznowoli
no dwóch polskich wójtów, piêciu bur- niezwykle szczêœliwy. Gmina zdoby³a
mistrzów i jednego starostê.
dwa pierwsze miejsca w dwóch prestiMaria Jolanta Batycka-W¹sik, zapro- ¿owych konkursach, a Maria Jolanta Baszona na scenê jako pierwsza otrzyma- tycka-W¹sik zosta³a Wójtem Roku 2009.
³a swoj¹ statuetkê od Ministra Olgierda
Dziekoñskiego i Prezesa Zarz¹du MazoMariola Uczkiewicz-Kampczyk
wieckiego Zrzeszenia Handlu, PrzemySekretarz Gminy Lesznowola

Gmina Lesznowola na 7. pozycji
Lesznowola
w rankingu Politechniki Warszawskiej
jedn¹ z najlepiej
rozwiniêtych
Honorowy patronat nad tym wydarzegmin wiejskich w Polsce
niem obj¹³ Prezydent RP Lech KaczyñW listopadzie na Politechnice Warszawskiej
odby³a siê ogólnopolska
konferencja naukowa
pt. „Dwudziestolecie
funkcjonowania samorz¹du terytorialnego
w Polsce” pod patronatem Ministra Rozwoju
Regionalnego El¿biety Bieñkowskiej i J.M.
Rektora Politechniki
Warszawskiej prof. dr.
hab. in¿. W³odzimierza
Kurnika. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele œwiata nauki
oraz praktycy – przedstawiciele samorz¹dów.
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Maria Jolanta Batycka-W¹sik Wójt Gminy Lesznowola
z profesorem Eugeniuszem Sobczakiem – autorem rankingu

ski, który podkreœli³ ogromne znaczenie
samorz¹dów. „Odrodzenie
demokracji lokalnej by³o jednym z kamieni milowych na
drodze polskiej transformacji” – napisa³ Prezydent w piœmie do uczestników konferencji.
Wœród goœci przyby³ych na
konferencjê z samorz¹dów
lokalnych nie zabrak³o równie¿ przedstawicieli Gminy
Lesznowola – wójta Marii Jolanty Batyckiej-W¹sik oraz sekretarza gminy Marioli
Uczkiewicz-Kampczyk. Lesznowola by³a nie tylko uczestnikiem konferencji, ale równie¿ jednym z jej bohaterów,
poniewa¿ gmina znalaz³a siê
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wœród dwudziestu najwy¿ej rozwiniêtych gmin wiejskich w Polsce. Gmina zajê³a 7. miejsce w kategorii gmin wiejskich w rankingu wed³ug poziomu rozwoju zrównowa¿onego gmin wiejskich
w 2008 roku. Ranking, którego autorem
jest prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak prodziekan ds. Nauki Wydzia³u Administracji i Nauk Spo³ecznych Politechniki Warszawskiej, obejmowa³ badaniami lata
2003-2008. Oceniaj¹c gminy brano pod
uwagê 16 czynników, m.in. wydatki inwestycyjne maj¹tkowe oraz wydatki na
transport i ³¹cznoœæ przypadaj¹ce na jednego mieszkañca, odsetek mieszkañców
objêtych sieci¹ wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹ i us³ugami oczyszczalni œcieków.

Inne kryteria oceny to: liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych
w gminie, przypadaj¹cych na 1000
mieszkañców, liczba bezrobotnych na
1000 mieszkañców czy liczba komputerów w szko³ach z dostêpem do internetu na 1000 mieszkañców gminy itp.
Laureaci rankingu otrzymali pami¹tkowe dyplomy i wiele serdecznych s³ów
od autorów rankingu oraz organizatorów. Jak podkreœli³a jedna z organizatorek konferencji, dziekan Wydzia³u Administracji i Nauk Spo³ecznych Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. Helena Kisilowska, niew¹tpliwym sukcesem
samorz¹dów jest to, ¿e „…samorz¹dy
s¹ rzeczywist¹ w³adz¹ lokaln¹ o sporych

Lesznowola
 Gmina Fair Play po raz siódmy
Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.
Programy te s¹ form¹ wyró¿nienia tych
podmiotów gospodarczych i samorz¹dów lokalnych, które w swej dzia³alnoœci kieruj¹ siê szeroko pojêtymi zasadami uczciwoœci, rzetelnoœci oraz wra¿liwoœci na problemy otoczenia. W tegorocznej edycji wziê³y
udzia³ 682 firmy i 160 samorz¹dów.
Gmina Lesznowola
otrzyma³a ju¿ po raz siódmy certyfikat „Gmina Fair
Play” oraz wyró¿nienie.
Pami¹tkowe dyplomy
wrêczy³ dr Mieczys³aw
B¹k – Prezes Instytutu
Badañ nad Gospodark¹,
a odebra³a je Maria Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt
Gminy Lesznowola.
Dr Mieczys³aw B¹k
w swoim przemówieniu
do blisko dwutysiêcznej
widowni nagrodzonych
i publicznoœci stwierdzi³:
„Zarówno Gmina Fair
Play, jak i Przedsiêbiorstwo Fair Play pokazuj¹
skutecznoœæ samoregulacji, która jest alternatyw¹
Przedstawicielki Gminy Lesznowola z pami¹tkowymi
dla tworzenia kolejnych,
dyplomami „Gmina Fair Play” w Sali Kongresowej.
szczegó³owych rozwi¹Od lewej: B. Korlak – Przewodnicz¹ca Rady Gminy, M.J. Batyckazañ, maj¹cych kszta³toW¹sik – Wójt Gminy, M. Uczkiewicz-Kampczyk – Sekretarz Gminy
W dniu 4 grudnia br. w Sali Kongresowej PKiN mia³a miejsce wielka gala
samorz¹du i biznesu. W ten w³aœnie sposób dobieg³y koñca: XII edycja Programu Promocji Kultury Przedsiêbiorczoœci
„Przedsiêbiorstwo Fair Play” oraz VIII
edycja Programu „Gmina Fair Play” –

kompetencjach i ¿e skutecznie rozwi¹zuj¹ wiele spraw spo³ecznych, zw³aszcza z zakresu oœwiaty, gospodarki komunalnej, ochrony œrodowiska, kultury”.
W konferencji wziê³o udzia³ kilkaset
osób – byli to g³ównie naukowcy, samorz¹dowcy i studenci. Niezwykle interesuj¹ce referaty wyg³osili profesorowie
nazywani ojcami reformy samorz¹dowej:
profesor Jerzy Regulski i profesor Jerzy
Kulesza. Nie zabrak³o takich autorytetów jak profesor Jadwiga Staniszkis, profesor Jerzy Stêpieñ czy profesor Leszek
Jasiñski.
Agnieszka Adamus
Inspektor ds. Promocji

waæ w³aœciwe zasady funkcjonowania
firm oraz w³adz publicznych. Konsekwencj¹ podejmowanych dzia³añ jest
wzrost zaufania spo³ecznego, a tak¿e
wzrost zaufania inwestorów, jak równie¿ klientów i wszystkich mieszkañców. Dobre relacje z otoczeniem zewnêtrznym wymagaj¹ zrozumienia problemów przedsiêbiorców. Przedsiêbiorcom potrzebni s¹ partnerzy stwarzaj¹cy dobre warunki do inwestowania
i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Potrzebne s¹ „Gminy Fair Play” inwestuj¹ce w infrastrukturê, podejmuj¹ce szybkie i rzetelne decyzje dotycz¹ce lokalizacji nowych przedsiêbiorstw,
skuteczne w budowaniu wysokich standardów ¿ycia i zdolnoœci do wspólnego dzia³ania, gminy dostrzegaj¹ce szanse zwi¹zane z rozwojem przedsiêbiorczoœci dla wysokiego poziomu ¿ycia
mieszkañców. Gminom potrzebne s¹
firmy inwestuj¹ce w nowe miejsca pracy, pracy daj¹cej godziwe dochody
i mo¿liwoœci rozwoju.”
Jesteœmy dumni, ¿e ponownie znaleŸliœmy siê wœród najlepszych polskich
gmin. Bo przecie¿ Gmina Fair Play to
gmina, która:
• podejmuje aktywne dzia³ania w celu
przyci¹gniêcia inwestorów,
• polepsza swoj¹ infrastrukturê,
• charakteryzuje siê praworz¹dnoœci¹
i wysokim poziomem etycznym pracowników gminy,
• promuje pro-ekologiczne inwestycje
i obiekty dostosowane do potrzeb
niepe³nosprawnych.
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Regulamin certyfikacji wyznacza 10
obszarów, w których badana jest przyjaznoœæ inwestycyjna gminy. W obrêbie

ka¿dego z badanych obszarów jest od
kilku do kilkunastu podzakresów. Gmina uzyskuje niezale¿n¹ informacjê o tym
jak oceniana jest realizacja procesów inwestycyjnych. Opracowane wyniki badañ danej gminy zostaj¹ ujête w raporcie marketingowym
dostarczanym ka¿dej
gminie. Na zakoñczenie nale¿y dodaæ,
¿e nie tylko Gmina
zosta³a uhonorowana. Przedstawicielki
Lesznowoli w osobach: Marii Jolanty
Batyckiej-W¹sik –

Drugi od lewej: P. Czarnecki, Prezes Vet Trade Polska Sp. z o.o.

Orlik przy Zespole Szkó³ w £azach
ju¿ otwarty
Mieszkañcy £az i ca³ej Gminy Lesznowola mog¹ siê cieszyæ kolejnym nowoczesnym obiektem sportowym. To nie Orlik tylko Orze³ – mówi³a Maria Jolanta
Batycka-W¹sik, Wójt Gminy Lesznowola, podczas uroczystoœci otwarcia kompleksu boisk „Orlik 2012”.
Na uroczystym otwarciu lesznowolskiego Orlika w poniedzia³ek 30 listopada zjawili siê znakomici goœcie – m.in.
Janusz Piechociñski – Pose³ na Sejm RP,
Adam Struzik – Marsza³ek Województwa
Mazowieckiego, Cz³onek Zarz¹du Województwa Mazowieckiego Waldemar
Roszkiewicz i Kazimierz Makowski – sekretarz powiatu Piaseczyñskiego. Z s¹siedniego Raszyna przyjecha³ Wójt Janusz Rajkowski, a z Góry Kalwarii Dyrektor Jan Wysokiñski. W Szkole w £azach, gdzie odbywa³a siê uroczystoœæ,
nie zabrak³o równie¿ przedstawicieli

s³u¿b mundurowych – Edyty Grzeszczak
Komendanta Komisariatu Policji w Lesznowoli oraz Aspiranta Marka Kruszewskiego z Wydzia³u Prewencji Komendy
Powiatowej Policji oraz wykonawców
obiektu. Samorz¹d Gminy Lesznowola
reprezentowali miêdzy innymi Bo¿enna
Korlak Przewodnicz¹ca Rady Gminy,
Marek Ruszkowski – Zastêpca Wójta
Gminy Lesznowola, Mariola UczkiewiczKampczyk – Sekretarz Gminy Lesznowola oraz El¿bieta Ob³uska – Skarbnik
Gminy Lesznowola. Byli równie¿ pracownicy Referatu Przygotowania i Realizacji

Obiekt poœwiêci³ ksi¹dz Andrzej Grefkowicz, dyrektor domu parafialnego
w Magdalence
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Wójta Gminy, Bo¿enny Korlak – Przewodnicz¹cej Rady Gminy i Marioli
Uczkiewicz-Kampczyk – Sekretarza Gminy by³y bardzo dumne widz¹c na scenie
Prezesa Firmy Vet Trade Polska Sp z o.o.
Pana Piotra Czarneckiego z Lesznowoli
odbieraj¹cego statuetkê „Przedsiêbiorstwo Fair Play” 2009.
Pan Piotr Czarnecki jest nie tylko szefem bardzo prê¿nie dzia³aj¹cej firmy, ale
równie¿ Viceprezesem Mazowieckiego
Zwi¹zku Pracodawców Gminy Lesznowola. ¯yczymy Panu Prezesowi w imieniu Samorz¹du Gminy nieustaj¹cego
pasma sukcesów i dalszego rozwoju firmy.
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy Lesznowola

Inwestycji UG, dyrektorzy lesznowolskich szkó³ oraz so³tysi. Wszystkich Goœci serdecznie powita³a Wójt Gminy
Lesznowola Maria Jolanta Batycka-W¹sik.
O piêkn¹ oprawê uroczystoœci zadbali
uczniowie Zespo³u Szkó³ w £azach oraz
m³odzi lesznowolscy sportowcy. Na poœwiêconym przez ksiêdza Andrzeja Grefkowicza boisku zosta³ rozegrany mecz
pi³ki no¿nej pomiêdzy UKS Lolek a UKS
Iwiczna.
Kompleks boisk w £azach zbudowany w ramach programu „Moje BoiskoOrlik 2012 to inwestycja znacznie przekraczaj¹ca swoim rozmachem „tradycyjne” orliki, których koszt nie wychodzi
poza 1 mln z³. Zaœ obiekt w £azach wybudowano za kwotê 1 miliona 985 tysiêcy 600 z³otych. Ministerstwo Sportu
i Turystyki oraz Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Mazowieckiego dofinansowa³y tê inwestycjê w równych kwotach po 333 tys. z³, a pozosta³¹ czêœæ
nak³adów ze œrodków w³asnych pokry³a

Maria Jolanta Batycka – W¹sik, Wójt Gminy Lesznowola i Mateusz
Podskarbi – najaktywniejszy sportowo uczeñ Gimnazjum w £azach,
podczas uroczystego przeciêcia wstêgi
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Pierwszy rz¹d od lewej: Maria Jolanta Batycka-W¹sik Wójt Gminy
Lesznowola, Adam Struzik Marsza³ek Województwa Mazowieckiego,
Mariola Uczkiewicz-Kamczyk Sekretarz Gminy Lesznowola i Bo¿enna
Korlak Przewodnicz¹ca Rady Gminy

Gmina. Kompleks sportowy w £azach to nie pierwszy i nie
ostatni obiekt tego typu w Gminie Lesznowola. Jak zdradzi³a
Wójt Gminy Lesznowola, w przysz³ym roku gmina planuje realizacjê kompleksu sportowego przy Zespole Szkó³ w Mrokowie, a w Mysiadle powstanie nowoczesne Centrum Edukacji
i Sportu (zosta³ ju¿ z³o¿ony wniosek o og³oszenie przetargu
na budowê tego nowoczesnego obiektu).
Agnieszka Adamus
Inspektor ds. Promocji

Adam Struzik – Marsza³ek Województwa Mazowieckiego wrêcza
najm³odszym sportowcom pi³ki

Pokaz karate tradycyjnego w wykonaniu z uczniów z SP w £azach

Zadanie pod nazw¹ „Budowa boiska szkolnego w £azach” w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” przy
Zespole Szkó³ w £azach, obejmowa³o w szczególnoœci
wykonanie nastêpuj¹cych robót:
– ci¹gi pieszo-jezdne i chodniki z kostki brukowej,
– odwodnienie nawierzchni sportowej,
– nawodnienie terenu,
– boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
o wymiarach 19 x 32 m,
– bie¿nia dwutorowa o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 73 x 3,6 m,
– boisko do pi³ki no¿nej z trawy syntetycznej o wymiarach 62 x 30 m,
– zespó³ boisk do tenisa i siatkówki o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 36 x 36 m,
– boisko do pi³ki pla¿owej o wymiarach 22 x 14 m,
– zeskocznia do skoku w dal o wymiarach 4,5 x 7 m,
– urz¹dzenia sportowe,
– pi³kochwyty z siatki polipropylenowej,
– pi³kochwyty z siatki stalowej powlekanej,
– remont zbiornika wodnego,
– pomieszczenie „trenera”,
– oœwietlenie boisk,
– ukszta³towanie terenu, zieleñ.
Autor projektu – dr Wojciech Sas
Wykonawca obiektu – Firma KROL

Obiekt
dyrekto

Maria
Leszno
najakty
£azach

Udana Konferencja owiatowa.
Zwi¹zek Gmin Wiejskich RP  organizatorem,
Gmina Lesznowola  gospodarzem
Drugiego grudnia Gmina Lesznowola by³a gospodarzem Konferencji „Oœwiata w gminach wiejskich – przyk³ady dobrych praktyk i dzia³añ wspieraj¹cych
podnoszenie jakoœci nauczania.” Organizatorem by³ Zwi¹zek Gmin Wiejskich
Rzeczpospolitej Polskiej, który jest
wspólnie ze Zwi¹zkiem Miast Polskich,
Zwi¹zkiem Powiatów Polskich i Norwe-

skim Zwi¹zkiem W³adz Lokalnych i Regionalnych realizatorem wspó³finansowanego ze œrodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 4-letniego projektu dotycz¹cego doskonalenia zarz¹dzania us³ugami publicznymi.
Ju¿ od godziny 8.00 zaczêli przybywaæ goœcie. O godzinie 9.30 ca³a sala
konferencyjna lesznowolskiego Urzêdu

Pokaz
uczniów

Gminy by³a wype³niona. Uczestnicy konferencji – g³ównie wójtowie, burmistrzowie i osoby kieruj¹ce oœwiat¹ w gminach
– reprezentowali g³ównie Województwo
Mazowieckie.
Po powitaniu uczestników przez Mariê Jolantê Batyck¹-W¹sik – Wójta Gminy Lesznowola, zasta³ pokazany film
o Lesznowoli oraz nast¹pi³a krótka pre-
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dr Czes³awa Kunkiewicz Waligóra – Radca Ministra Edukacji Narodowej
podczas prelekcji

zentacja przybli¿aj¹ca goœciom miejsce,
w którym siê znaleŸli.
Pawe³ Tomczak – dyrektor biura
ZGWPR zabra³ g³os jako kolejny i wprowadzi³ w arkana za³o¿eñ programu dotycz¹cego jakoœci dostarczania us³ug publicznych. Stwierdzi³, i¿ poszczególne
komponenty realizowanego projektu
pozwalaj¹ aktywnym samorz¹dom i ich
pracownikom na wzajemn¹ wymianê
wiedzy, wzmocnienie kompetencji merytorycznych, umiejêtnoœci pracy zespo³owej oraz podnoszenie motywacji do poprawy jakoœci us³ug. Zakres projektu to
przede wszystkim: rozbudowa Systemu
Analiz Samorz¹dowych, zorganizowanie
Grup Wymiany Doœwiadczeñ w zarz¹dzaniu us³ugami, poszerzenie Bazy Dobrych
Praktyk, prowadzenie szkoleñ doskonal¹cych zarz¹dzanie us³ugami itp.
Potencja³ Zwi¹zku Gmin Wiejskich
jest du¿y, gdy¿ liczy on w chwili obecnej 550 cz³onków: gmin wiejskich i gmin
miejsko-wiejskich.
Na temat realizacji zadañ oœwiatowych w Gminie Lesznowola opowiedzia³a Mariola Uczkiewicz-Kampczyk Sekretarz Gminy, podkreœlaj¹c bardzo wysokie lokaty absolwentów gminnych szkó³
podstawowych i gimnazjów podczas egzaminów zewnêtrznych, znacznie wy¿sze od œrednich w kraju, województwie, powiecie, a nawet w Warszawie.
Lesznowola zosta³a laureatem konkursu „Samorz¹dowy Lider Zrz¹dzania 2009”
w kategorii oœwiata. Wyniki og³oszono
23 czerwca w Senacie RP, natomiast podczas grudniowej konferencji Dyrektor
Zespo³u Obs³ugi Placówek Oœwiatowych
Jacek Bulak przedstawi³ w ramach dobrych praktyk za³o¿enia i rezultaty nagrodzonego projektu pn. „Gotowy by siê rozwijaæ. Program stymuluj¹cy rozwój dzieci szeœcioletnich pod k¹tem przygotowania do szko³y w Gminie Lesznowola”. Projekt ten zosta³ bardzo dobrze oceniony
przez Mazowieckie Kuratorium Oœwiaty
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Konferencja cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem

i prawie ca³kowicie przez nie sfinansowany w grudniu 2008 roku.
Drugi nagrodzony projekt pn. „Optymalizacja organizacji i finansowania
oœwiaty” przedstawi³ Marian Buras –
Wójt Gminy Morawica (Województwo
Œwiêtokrzyskie).
Jako kolejny zabra³ g³os Edward Trojanowski – Sekretarz Generalny ZGWRP
prezentuj¹c cele, metody i rezultaty osi¹gniête przez oœwiatowe grupy wymiany
doœwiadczeñ. Oprócz Lesznowoli do grupy tej nale¿a³o jeszcze szeœæ gmin o charakterze podmiejskim tj: Czerwonak, Tarnowo Podgórne, Nowosolna, Lubicz, £ubianka i Wieliszew. Na jednym z pierwszych spotkañ przedstawiciele Gminy
Lesznowola zaprezentowali wyniki mierzenia jakoœci pracy gminnych szkó³, co
zaowocowa³o przygotowaniem projektu
uprawnieñ w zakresie zarz¹dzania oœwiaty we wszystkich jednostkach uczestnicz¹cych w projekcie. Wœród gmin realizowane zadania maj¹ce na celu m.in.:
wzrost poziomu bezpieczeñstwa w szko³ach, podniesienie efektywnoœci nauczania, wdro¿enie informatycznego systemu
gromadzenia danych oœwiatowych, wyposa¿enie nauczycieli w umiejêtnoœci zawodowe stosowania w praktyce nowych
technik i metod uczenia siê itp.
O dzia³aniach Ministerstwa Edukacji
Narodowej wspieraj¹cych podnoszenie
jakoœci nauczania powiedzia³a dr Czes³awa Kunkiewicz Waligóra – Radca Ministra Edukacji Narodowej z Wydzia³u Subwencjonowania Jednostek Samorz¹du
Terytorialnego – Departament Kszta³cenia Ogólnego i Wychowania. W dobie
zmniejszaj¹cych siê wp³ywów do bud¿etów gmin i ogólnoœwiatowego spowolnienia ten punkt Konferencji w sposób
szczególny zainteresowa³ samorz¹dowców. Dla wiêkszoœci gmin bowiem, subwencja z bud¿etu pañstwa to o wiele za
ma³o, aby na dobrym poziomie utrzymywaæ gminn¹ oœwiatê.

Przedstawicielem ZGWRP w Komisji
Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego jest od lat Marek Olszewski – Wójt
Gminy Lubicz, który przedstawi³ bie¿¹ce
informacje z prac zespo³u oœwiatowego.
Uczestnicy mieli tak¿e mo¿liwoœæ
poznania zastosowania najnowszych
rozwi¹zañ informatycznych w nauczaniu
pocz¹tkowym w wydaniu Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej.
Aby pokazaæ realizacjê zadañ oœwiatowych w praktyce, gospodarze zaprosili wszystkich uczestników Konferencji
do zwiedzenia Zespo³u Szkó³ Publicznych w Lesznowoli i w £azach.
Mo¿na by³o obejrzeæ nowowybudowane skrzyd³o Zespo³u Szkó³ w Lesznowoli, gdzie zainstalowa³o siê przedszkole, klasy 0 oraz nauczanie pocz¹tkowe
I-III. Z wielkim zainteresowaniem goœcie
ogl¹dali przyleg³y stadion sportowy zadaj¹c wiele praktycznych pytañ. Jednak
to Zespó³ Szkó³ w £azach zrobi³ na samorz¹dowcach najwiêksze wra¿enie.
Byli oni pod wra¿eniem obiektu sportowego (hali sportowej i oddanego dwa
dni wczeœniej „Orlika”), architektury,
wystroju i wyposa¿enia obiektów dydaktycznych. Pytali o rozwi¹zania edukacyjne, o ISO, dziennik elektroniczny, o kwestie zwi¹zane z funkcjonowaniem szko³y. Dyrektor Szko³y Zofia Doktorska wraz
z dwoma paniami wicedyrektor dwoi³y
siê i troi³y, aby odpowiedzieæ wszystkim.
I na koniec zabawna, ale bardzo dobrze obrazuj¹ca wra¿enia uczestników
historyjka. ”W pewnym momencie jeden
z goœci usiad³ na ³aweczce na korytarzu
szko³y i obj¹³ rêkoma g³owê. Podesz³a
Pani Wójt i zapyta³a z trosk¹ w g³osie:
czy pan siê Ÿle czuje? Mo¿e podaæ tabletkê od bólu g³owy? Mam w torebce
pyralginê. Na co Pan odpowiedzia³: tak,
boli mnie g³owa, ale z wra¿enia, po tym
co w Lesznowoli zobaczy³em…”
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy Lesznowola
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Dialog spo³eczny, rozwój i wspó³praca
w Gminie Lesznowola
pejskiego Funduszu Spo³ecznego. Do
udzia³u w Konferencji i towarzysz¹cej jej
debacie zaproszono przedstawicieli lokalnych firm, jak równie¿ wszystkich innych
aktorów dialogu spo³ecznego na poziomie lokalnym, tj. przedstawicieli samorz¹du, s³u¿b zatrudnienia i pracowników. Goœci jak zwykle ciep³o i serdecznie powita³a – Wójt Gminy Lesznowola, Pani Maria
Jolanta Batycka-W¹sik oraz Prezes Zwi¹zku Pracodawców Warszawy i Mazowsza
Pan Jacek Ca³us, ekspert w zakresie rozwi¹zywania problemów rynku pracy oraz wspierania
przedsiêbiorczoœci. Pierwsz¹
czêœæ konferencji oraz wspóln¹ debatê poprowadzi³a Pani
dr Gra¿yna Spytek-Bandurska, Wicedyrektor Departamentu Dialogu Spo³ecznego
– Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, pracownik naukowy
Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie prawa pracy, rynku pracy i dialoOd lewej: dr Gra¿yna Spytek-Bandurska – Wicedyrektor gu spo³ecznego. Drug¹ czêœæ
Departamentu Dialogu Spo³ecznego LEWIATAN, Jacek Ca³us – Konferencji i dyskusjê poproPrezes Zwi¹zku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Maria wadzi³ Pan Marcin Kucharski
Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt Gminy Lesznowola – gospodarz – prawnik, polityk spo³eczny,
Konferencji
pracownik naukowy Uniwer-

W dniu 17 listopada 2009 r. o godz.
12.00 w Sali konferencyjnej Urzêdu Gminy Lesznowola odby³a siê Konferencja –
zorganizowana przez Wójta Gminy Lesznowola oraz Zwi¹zek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, pod nazw¹ DIALOG
SPO£ECZNY JAKO METODA OPTYMALIZACJI, ROZWOJU I WSPÓ£PRACY. Spotkanie
odby³o siê w ramach Projektu Adaptacyjnoœæ poprzez rozwój lokalnych i regionalnych instrumentów dialogu spo³ecznego,
wspó³finansowanego ze œrodków z Euro-

Profesjonalna
Akademia
Turystyki
w Lesznowoli
Czy Lesznowola jest gmin¹ atrakcyjn¹
turystycznie? Okazuje siê, ¿e tak. Mogli
siê o tym przekonaæ uczestnicy szkolenia
„ABC TURYSTYKI – mo¿liwoœci podejmowania dzia³alnoœci turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Lesznowola”, które
odby³o siê na pocz¹tku grudnia w £azach.
Szkolenie zorganizowano w ramach
projektu dofinansowanego ze œrodków UE
„Profesjonalna Akademia Turystyki” i by³o bezp³atne. Na zajêciach kursanci mogli

zapoznaæ siê z zasadami prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej zwi¹zanej z obs³ug¹ ruchu turystycznego i rekreacyjnego (w tym gastronomii, hotelarstwa, rekreacji, obs³ugi ruchu turystycznego, przemys³u pami¹tkarskiego i innych us³ug towarzysz¹cych).
Szkolenie trwa³o cztery dni. Podczas
pierwszego spotkania s³uchacze dowie-

sytetu Warszawskiego, Specjalista ds. problematyki rynku pracy i stosunków pracy.
G³ównym celem konferencji by³o przedyskutowanie i ocena efektywnoœci funkcjonuj¹cych form dialogu spo³ecznego oraz
znalezienie i doskonalenie p³aszczyzn
wspó³pracy w przedsiêbiorstwach.
Spotkanie by³o nad wyraz twórcze. Pracodawcy z terenu Gminy Lesznowola mogli:
• Obejrzeæ prezentacjê p.n. DIALOG SPO£ECZNY – podstawowe pojêcia”,
• wys³uchaæ wyk³adu z zakresu ustawodawstwa spo³ecznego,
• wzi¹æ udzia³ w debacie i ¿ywo podyskutowaæ z ekspertami ds. rynku pracy, na temat pakietu dzia³añ antykryzysowych,
• wyraziæ swoj¹ opiniê o dialogu zak³adowym i p³aszczyŸnie relacji wynikaj¹cej ze stosunków pracy na poziomie
zak³adu pracy,
• zg³osiæ swoje przedsiêbiorstwo do
konkursu „Firma przyjazna pracownikowi”,
• otrzymaæ materia³y i informacje, dotycz¹ce wyników badañ jakoœciowych, realizowanych w ramach projektu Adaptacyjnoœæ poprzez rozwój lokalnych i regionalnych
instrumentów dialogu spo³ecznego.
Konferencja zakoñczy³a siê owocn¹
dyskusj¹ i wymian¹ doœwiadczeñ miêdzy
pracodawcami, przedstawicielami samorz¹du i pracownikami. Uczestnicy Konferencji z zainteresowaniem pytali o termin
kolejnego spotkania w ramach projektu.
Ma³gorzata Wiœniakowska
Inspektor ds. Wspó³pracy
z Organizacjami Pozarz¹dowymi

dzieli siê, jak oceniæ atrakcyjnoœæ turystyczn¹ i rekreacyjn¹ danego obszaru (na
przyk³adzie gminy Lesznowola) oraz jak
stworzyæ i wypromowaæ produkt turystyczny. Drugiego dnia nauczyli siê wykorzystywaæ w turystyce marketing i reklamê, a trzeciego m.in. poznali uwarunkowania prawne turystyki i rekreacji. Czwarty dzieñ szkolenia by³ poœwiêcony ksiêgowoœci w turystyce. Uczestnicy poznali
m.in. zasady funkcjonowania kont ksiêgowych oraz na czym polega polityka rachunkowoœci w ma³ym przedsiêbiorstwie.
Szkolenie prowadzi³ Piotr ¯ó³towski z firmy Ekoturyzm Sp. z o.o. Z inicjatyw¹ zaœ
wysz³a Radna Gminy Lesznowola Pani
Wies³awa Komorowska.
Agnieszka Adamus
Inspektor ds. Promocji
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Kto czuwa
nad bezpieczeñstwem
w Lesznowoli?
W czwartek 26 listopada, mimo póŸnego popo³udnia,
lesznowolski urz¹d têtni³ ¿yciem. W Sali Konferencyjnej Urzêdu Gminy Lesznowola odbywa³a siê konferencja Bezpieczeñstwo w Gminie Lesznowola. Na
spotkanie zorganizowane z inicjatywy Mazowieckiego Zwi¹zku Pracodawców Gminy Lesznowola licznie
przybyli samorz¹dowcy, pracodawcy oraz przedstawiciele policji, stra¿y po¿arnej i nadleœnictwa.

Stan bezpieczeñstwa w gminie zreferowali p³k. Czes³aw Leicht, Komendant Powiatowej Policji w Piasecznie
oraz podinspektor Edyta Grzeszczak,
Komendant Komisariatu Policji w Lesznowoli. Na temat ochrony przeciwpo¿arowej wypowiada³ siê st. kpt. Maciej
Ko³akowski, Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaœniczej w Piasecznie i Komendant Gminny Ochrony Przeciwpo¿arowej. S³awomir Myd³owski – Nadleœniczy Nadleœnictwa Chojnów, przybli¿y³
s³uchaczom zagro¿enia dla lasu, a Marzena Chmiel, Kierownik Referatu
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa temat
segregacji odpadów na terenie Gminy
Lesznowola. Na zakoñczenie konferencji Wójt Gminy Lesznowola, Maria Jolanta Batycka-W¹sik poinformowa³a
uczestników o nowych rozwi¹zaniach
drogowych i komunikacyjnych w gminie. Spotkanie prowadzi³ Jacek Arendarski, Prezes MZPGL.

Policja pod obstrza³em pytañ
Braki w kadrze i bariera jêzykowa, to
wed³ug p³k. Czes³aw Lechita g³ówne
bol¹czki lesznowolskiej policji. Mimo to
stan bezpieczeñstwa na terenie gminy
nie pogorszy³ siê w porównaniu do ubieg³ego roku. Do przestêpstw najbardziej
pospolitych i zarazem najbardziej uci¹¿liwych dla spo³eczeñstwa jak kradzie¿e, kradzie¿e z w³amaniem, rozboje czy bójki i pobicia, najczêœciej dochodzi tam gdzie s¹ du¿e
skupiska ludzi – na osiedlach mieszkaniowych czy supermarketach, wyjaœnia³a Komendant Komisariatu Policji w Lesznowoli Edyta Grzeszczak. Najwiêcej przestêpstw zanotowano na terenie Wólki
Kosowskiej, gdzie po zlikwidowaniu
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bazaru na Stadionie Dziesiêciolecia przenieœli siê handlowcy. Jednak – jak podkreœli³a podinspektor Grzeszczak – policjanci z Lesznowoli mog¹ liczyæ na dobr¹
wspó³pracê z firmami ochroniarskimi dzia³aj¹cymi na terenie centrum handlowego
w Wólce Kosowskiej. Dziêki skutecznemu
monitoringowi, s³u¿bom ponadnormatywnym (czyli finansowanym przez gminê)
i sprawnym interwencjom policji sprawcy
przestêpstw s¹ szybko ujmowani – wykrywalnoœæ przy kradzie¿ach z w³amaniem
wzros³a dwa razy. Wzros³a wykrywalnoœæ, ale wzros³a równie¿ iloœæ kradzie¿y z w³amaniem, za to spad³a iloœæ kradzie¿y z u¿yciem przemocy: w tym roku
zanotowano tylko dwa rozboje na terenie gminy (w roku 2008 by³y cztery).
Przedstawiciele Policji wzbudzali du¿e
zainteresowanie i to do nich zebrani
mieli najwiêcej pytañ. Pytano o bezpieczeñstwo na drogach, dostêpnoœæ dzielnicowych, a so³tysi interesowali siê czy
na terenie ich so³ectw zosta³y zdiagnozowane i s¹ odpowiednio monitorowane niebezpieczne miejsca.

st. kpt. Maciej
Ko³akowski
prezentuje
wyposa¿enie
jednostek OSP
dzia³aj¹cych na
terenie gminy.

Wólka Kosowska
 najwiêkszy po¿ar od trzech lat
OSP Mroków, OSP Zamienie i OSP
Nowa Wola – to trzy jednostki stra¿y
po¿arnej, które dbaj¹ o bezpieczeñstwo mieszkañców Gminy Lesznowola.
Jednostki s¹ dobrze wyposa¿one (miêdzy innymi dziêki wsparciu Samorz¹du
Gminy), a za³ogi jedne z najlepszych na
Mazowszu – zapewnia³ st. kpt. Maciej
Ko³akowski. O skutecznoœci stra¿aków
mieszkañcy gminy mogli siê przekonaæ
w sierpniu tego roku, kiedy wybuch³
najwiêkszy od trzech lat po¿ar. W Centrum Handlowym w Wólce Kosowskiej
zapali³a siê hala o powierzchni 5 tys.
metrów kwadratowych. Akcja ratownicza trwa³a 16 godzin i nie nale¿a³a do
³atwych z powodu truj¹cego dymu
i kupców, którzy za wszelk¹ cenê chcieli
dostaæ siê do œrodka i ratowaæ swój dobytek. Po¿ar w Wólce Kosowskiej to
jeden z 77, do których dosz³o na terenie gminy w 2009 roku. Poza tym stra¿acy byli wzywani do 181 mniejszych
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zdarzeñ, jak wypadki, kolizje drogowe, podtopienia, powalone drzewa
itp. W sumie do 26 listopada stra¿acy zanotowali 264 zdarzeñ wymagaj¹cych ich interwencji.

W lesie nie ma po¿arów,
ale s¹ mieci
Na szczêœcie do po¿arów nie dochodzi na terenie lesznowolskich lasów. –
To zas³uga dobrze dzia³aj¹cego systemu
ochrony przeciwpo¿arowej – zachwala³
Nadleœniczy Nadleœnictwa Chojnów, S³awomir Myd³owski. Leœnicy w walce z zagro¿eniem po¿arowym maj¹ do dyspozycji dwa samochody terenowe z modu³em gaœniczym, który gasi po¿ar w zarodku; samoloty patroluj¹ce lasy, ³¹cznoœæ oraz punkty alarmowe. Du¿ym problemem s¹ za to œmieci. W lesie pojawiaj¹ siê nie tylko odpady sta³e, ale równie¿ pozosta³oœci roœlinne po pielêgnacji roœlin, co – jak podkreœli³ nadleœniczy – powoduje przenoszenie siê chorób na drzewa leœne. W lesznowolskich
lasach nie brakuje zwierzyny np. dzików,
które s¹ utrapieniem dla rolników. Kto
powinien zap³aciæ za szkody wyrz¹dzone przez dziki? – Lasy Pañstwowe nie wyp³acaj¹ pieniêdzy za straty rolnicze, szkody
nale¿y zg³aszaæ do kó³ ³owieckich – rozwia³
w¹tpliwoœci zebranych S³awomir Myd³owski.

Odpady
pod specjalnym nadzorem
Odpady to du¿y problem, poniewa¿ praktycznie ka¿da dzia³alnoœæ cz³owieka generuje powstawanie odpadów – zaczê³a swoje
wyst¹pienie Marzena Chmiel, Kierownik
Referatu Ochrony Œrodowiska i Rolnic-

twa w Urzêdzie Gminy
Lesznowola.
– Jednak w
Gminie Lesznowola odpady s¹ pod kontrol¹ i nie stanowi¹ zagro¿enia; doda³a.
W iêkszoœæ
mieszkañców posiada
umowy na
wywóz nieczystoœci sta³ych, a w
urzêdzie zarejestrowa³o siê a¿ 31 firm
zajmuj¹cych siê wywozem œmieci.
Mieszkañcy gminy maj¹ wiêc mo¿liwoœæ
wyboru firmy, negocjacji cen oraz dostosowania pojemników do w³asnych
potrzeb i mo¿liwoœci. Ponadto na terenie gminy obowi¹zuje Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku, który zosta³
wydrukowany w nak³adzie 6 tys. egzemplarzy i rozprowadzony wœród mieszkañców. W chwili obecnej trwaj¹ kontrole nieruchomoœci w zakresie posiadania umów na
wywóz odpadów oraz faktur potwierdzaj¹cych korzystanie z tych us³ug – zapewni³a
Marzena Chmiel. Mieszkañcy, którzy zaniedbuj¹ te sprawy wzywani s¹ do podpisania umowy oraz dostarczenia jej
kopii do Urzêdu Gminy. Podjête dzia³ania maj¹ charakter prewencyjny i Urz¹d
nie nak³ada jeszcze kar przewidzianych
ustaw¹.

Trasa S 7 i Obwodnica drogi 721
kluczem do rozwoju gminy
Problemy komunikacyjne zostawiono
na koniec. W tej sprawie g³os zabra³a
gospodyni spotkania – Wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-W¹sik.
Oczkiem w g³owie lesznowolskiego samorz¹du jest budowa trasy S7 oraz trasy 721. Pani wójt i przedstawi³a zebranym aktualny stan przygotowania tych
inwestycji.
Na zlecenie Mazowieckiego Zarz¹du
Dróg Wojewódzkich firma projektowa
AYESA przygotowuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz materia³ów niezbêdnych do uzyskania decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach
dla budowy nowego przebiegu drogi
wojewódzkiej nr 721. Termin realizacji
przewidziano na koniec I kwarta³u
2010 r.

Równie¿ oczekujemy na wydanie
decyzji œrodowiskowej dotycz¹cej trasy S7. Instytucj¹ odpowiedzialn¹ za
obecny etap realizacji jest Regionalny
Dyrektor Ochrony Œrodowiska. Planowane lata rozpoczêcia i zakoñczenia
robót budowlanych to IV kw. 2011r. –
II kw. 2014r.
Samorz¹d Gminy Lesznowola opowiada siê za przebiegiem trasy S7 wed³ug wariantu II. Polega on na poprowadzeniu trasy ca³kowicie po nowym
œladzie, g³ownie po terenach rolniczych. Pocz¹tkiem opracowania w Wariancie II jest w³¹czenie dwujezdniowej drogi w projektowany wêze³ „Lotnisko” (km 0+300 m) na Po³udniowej
Obwodnicy Warszawy (S-2). W miejscowoœci Zamienie zaprojektowano
wêze³ „Zamienie” w miejscu skrzy¿owania z ul. Karczunkowsk¹. Za miejscowoœci¹ Nowa Wola planowany jest
wêze³ „Lesznowola” w miejscu przysz³ego skrzy¿owania z projektowan¹
drog¹ nr 721. W miejscowoœci Wola
Go³kowska planowany jest wêze³ „Antoninów” w miejscu istniej¹cego skrzy¿owania z drog¹ nr 01343. W miejscowoœci Szczaki planowany jest wêze³
„Z³otok³os” w miejscu istniej¹cego
skrzy¿owania z drog¹ nr 01351.
W miejscowoœci Grzywaczówka planowany jest wêze³ „Tarczyn” w miejscu istniej¹cego skrzy¿owania z drog¹ nr 876.
W miejscowoœci Kopana planowany
jest wêze³ „Tarczyn II” w miejscu po³¹czenia z istniej¹c¹ drog¹ nr 7. Od wêz³a „Tarczyn II” projektowana trasa biegnie po starym œladzie drogi nr 7. Koñcem opracowania w Wariancie II jest
w³¹czenie dwujezdniowej drogi
w miejsce przed wêz³em „Grojec” (km
29+311 m) na obwodnicy Grojca.
Trasa S7 i trasa 721 to szansa na dalszy
rozwój gminy i inwestycje te nie budz¹ sprzeciwu mieszkañców – deklarowa³a pani
wójt. W obu przypadkach w³aœciciele czekaj¹ na wykup gruntów.
Na zakoñczenie debaty Maria Jolanta
Batycka W¹sik serdecznie podziêkowa³a wszystkim zebranym za udzia³ w konferencji. Szczególnie ciep³e s³owa skierowa³a do prelegentów – bezpieczeñstwo
naszych mieszkañców gminy zale¿y od
wspó³dzia³ania s³u¿b – zakoñczy³a Wójt
Gminy, a jego stan w Gminie Lesznowola
napawa optymizmem.
Agnieszka Adamus
Inspektor ds. Promocji
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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-

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,

– zni¿ki na przejazdy komunikacyjne.
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

I n w e s t y c j e
Inwestycje w Gminie Lesznowola w roku 2009
Zaplanowane na rok 2009 inwestycje
zosta³y w wiêkszoœci zrealizowane. Rozbudowano oczyszczalniê œcieków
w Wólce Kosowskiej oraz wyremontowano rów melioracyjny na d³ugoœci od
oczyszczalni do ujœcia do rzeki Utraty.
Wybudowano kanalizacjê w miejscowoœci Marysin, obecnie trwaj¹ procedury
odbiorowe. Dobiega³a koñca budowa
kanalizacji w miejscowoœciach Wilcza
Góra i W³adys³awów. Niestety z powodu opóŸnienia w budowie linii energetycznych zasilaj¹cych pompownie sieciowe, powsta³ego z winy Zak³adu Energetycznego w Konstacinie Jeziornej, sieæ
kanalizacyjna nie mog³a zostaæ uruchomiona w terminie. Nowy planowany termin uruchomienia sieci to druga po³owa grudnia 2009.
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W roku 2009 Gmina Lesznowola zrealizowa³a osiemnaœcie inwestycji o które
wnioskowali mieszkañcy polegaj¹cych na
budowie odcinków sieci wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych w nowopowstaj¹cych
ulicach w miejscowoœciach: Wilcza Góra,
Zgorza³a, Kolonia Mrokowska, Nowa
Wola, Wólka Kosowska, £azy, Kolonia
Warszawska, Lesznowola, Stara Iwiczna.
W dniu 30 listopada odby³o uroczyste
otwarcie nowego boiska wielofunkcyjnego
przy szkole w £azach. Obiekt sk³ada siê z wygrodzonego boiska do pi³ki no¿nej z nawierzchni¹ z trawy syntetycznej, zespó³ boisk do gry w siatkówkê i kort tenisowy. Boisko powsta³o w ramach programu „Orlik”.
Trwaj¹ prace wykoñczeniowe przy
rozbudowie Zespo³u Szkó³ Publicznych
w Lesznowoli wraz z zapleczem sporto-

wym. Obecnie uk³adana jest nawierzchnia w hali sportowej.
Dobiegaj¹ koñca prace nad dokumentacj¹ projektowa nowych stacji uzdatniania wody w Marysinie, £azach oraz nad
projektem rozbudowy stacji uzdatnia
wody Lesznowola Pole.
Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowê na budowê oczyszczalni œcieków w Zamieniu oraz na
rozbudowê oczyszczalni w £azach.
Dobiegaj¹ koñca przygotowania do
og³oszenia przetargu który wy³oni wykonawcê Centrum Edukacji i Sportu
w Mysiadle, którego budowê planujemy
rozpocz¹æ w roku 2010.
Joanna ¯urkowska-Beta
Inspektor w Referacie
Przygotowania i Realizacji Inwestycji
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P³ynny przejazd ulic¹ £abêdzi¹
Pani Wójt jednak nie zrezygnowa³a
Przebudowa skrzy¿owania ul. Pu³awskiej z ul. £abêdzi¹ w Mysiadle zosta³a i z wielk¹ determinacj¹ przekonywa³a
zakoñczona. W du¿ym stopniu popra- Zarz¹dcê Drogi Krajowej aby ten zgowi³a siê p³ynnoœæ ruchu na tym odcinku dzi³ siê na przebudowê skrzy¿owania
drogi. Potwierdzeniem tego faktu jest gdy¿ wyjazd na Pu³awsk¹ wi¹za³ siê z gowiele podziêkowañ od mieszkañców dzinnym oczekiwaniem w korku na ul.
Mysiad³a i Nowej Iwicznej pod adresem Granicznej w Mysiadle.
Pani Wójt oraz Samorz¹du Gminy LeszZarz¹dca Drogi Krajowej stan¹³ przed
nowola.
niez³ym dylematem – wydaæ zgodê na
Inwestycja ta by³a autorskim pomy- przebudowê skrzy¿owania, które przed
s³em Pani Wójt – Marii Jolanty Batyc- kilkoma tygodniami zosta³o zmodernikiej-W¹sik, po tym jak zignorowano zowane w ramach przebudowy? To by³a
wnioski i postulaty lesznowolskiego trudna decyzja. Jednak Pani Wójt siê to
samorz¹du na etapie modernizacji ul. uda³o. Koszty ca³ego przedsiêwziêcia poPu³awskiej na odcinku od granicy nios³a Gmina Lesznowola. Wartoœæ inwez Warszaw¹ do ul. Energetycznej obej- stycji wraz z pracami projektowymi to
muj¹cej budowê estakad na wysoko- kwota 1 046 116,50 z³.
œci hipermarketu Auchan.
Nikogo nie trzeba przekonywaæ, i¿ rozwi¹zaniem
optymalnym zarówno dla
mieszkañców Gminy Lesznowola, Gminy Piaseczno
jak i klientów Auchan by³aby budowa wêz³a na
skrzy¿owaniu ul. Pu³awskiej z ul. £abêdzi¹ i ul.
Geodetów. Ale niestety
nie zawsze to co racjonal- Co dwa pasy to nie jeden
– skrzy¿owanie ul. Pu³awskiej z ul. £abêdzi¹ ju¿ po modernizacji
ne – zwyciê¿a.

W ramach przebudowy poszerzono
jezdniê ul. £abêdziej do szerokoœci 9 m,
co pozwoli³o na wydzielenie dwóch pasów ruchu w kierunku Pu³awskiej i jednego w kierunku przeciwnym. Ponadto
wybudowano kanalizacjê deszczow¹,
prze³o¿ono istniej¹cy gazoci¹g, liniê telekomunikacyjn¹ i energetyczn¹. Zosta³y przebudowane równie¿ ³uki skrêtów
z ul. £abêdziej. W najbli¿szym czasie
zostanie zmieniona sygnalizacja œwietlna, która pozwoli bardziej komfortowo
wje¿d¿aæ na ul. Pu³awsk¹.
Wiosn¹ 2010 r. w celu poprawy estetyki planujemy posadziæ wokó³
skrzy¿owania zieleñ. Wœród osób, którym nale¿¹ siê s³owa podziêkowania
oprócz Pani Wójt i Radnych Gminy
Lesznowola jest Pan Lech Hiñcz – Syndyk Masy Upad³oœci EKO-Mysiad³o,
który zgodzi³ siê na udostêpnienie terenu w celu
wybudowania dodatkowego pasa jezdni.
Karolina Kieœ
Referat Budowy,
Utrzymania Dróg
i Zasobów
Mieszkaniowych

Realizacja zadañ z zakresu utrzymania dróg
 wkrótce podpisanie stosownych umów
W zwi¹zku z koniecznoœci¹ zachowania ci¹g³oœci i dotychczasowych standardów utrzymania czystoœci i porz¹dku na
drogach i dzia³kach gminnych w Gminie
Lesznowola do koñca roku 2009 i na rok
2010 przeprowadzono postêpowanie
przetargowe.
Po podpisaniu umowy z Wykonawc¹
przejmie on obs³ugê Gminy w zakresie
m.in:
– wywozu odpadów komunalnych sta³ych obejmuj¹cych dostawê oraz odbiór kontenerów KP-5; KP-7; KP-14;
– opró¿niania koszy ulicznych i utrzymania porz¹dku wokó³ nich;

– prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;
– sprz¹tania przystanków autobusowych wraz z ich zamiataniem i opró¿nianiem koszy.
Ponadto umowa obejmie prace wykonywane na zg³oszenie Zamawiaj¹cego takie jak: mycie wiat przystankowych,
zamiatanie dróg gminnych, koszenie
dzia³ek gminnych i rowów przydro¿nych.
Jednoczeœnie prowadzone s¹ postêpowania przetargowe na: „Remont dróg
gminnych na terenie Gminy Lesznowo-

la do koñca roku 2009 i na 2010 rok”,
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na
terenie Gminy Lesznowola w 2010
roku”, oraz „Konserwacjê oœwietlenia
ulicznego w 2010 roku”.
We wszystkich tych przypadkach
umowy zostan¹ podpisane w grudniu
bie¿¹cego roku, co pozwoli zapewniæ
bezpieczeñstwo mieszkañcom naszej
Gminy w nadchodz¹cym 2010 roku.
Stefan Romanowski
Referat Budowy Utrzymania Dróg
i Zasobów Mieszkaniowych
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Personalizacja
Karty Miejskiej
w Gminie
Lesznowola
W dniu 26 listopada 2009r. odby³a siê
w Urzêdzie Gminy Lesznowola personalizacja Warszawskiej Karty Miejskiej. Na
miejscu mo¿na by³o z³o¿yæ wniosek i wykonaæ bezp³atne zdjêcie. Ca³a akcja przebiega³a bardzo sprawnie, zainteresowani byli zadowoleni z szybkiej, mi³ej
i kompleksowej obs³ugi przedstawicieli
ZTM. Utworzony punkt cieszy³ siê doœæ
du¿ym zainteresowaniem.
Odpowiednio wczeœniej zosta³y dopracowane wszelkie szczegó³y z Zarz¹dem Transportu Miejskiego, co do lokalizacji punktu, godzin przyjmowania, iloœci ulotek i plakatów. Komunikat zosta³
umieszczony na stronie internetowej
Gminy Lesznowola, plakaty zaœ rozwieszone w budynku urzêdu. Pomocni okazali siê tak¿e so³tysi, którzy sprawnie
rozpowszechnili informacjê, m.in. wywiesili plakaty na tablicach so³eckich,
a ulotki w centralnych punkach swoich
so³ectw.

„Zakorkowane” skrzy¿owanie obecnie...

Adrianna Hodyra
Referat Budowy, Utrzymania Dróg
i Zasobów Mieszkaniowych

Uchwa³y Rady Gminy Lesznowola
podjête w okresie
od padziernika 2009 r. do grudnia 2009 r.
27 padziernika 2009 r.
Uchwa³a Nr 436/XXXIII
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2009 r.
Uchwa³a Nr 437/XXXIII/2009
w sprawie wyra¿enia zgody na zaci¹gniêcie zobowi¹zañ finansowych na
okres przekraczaj¹cy rok bud¿etowy.
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Uchwa³a Nr 438/XXXIII/2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz¹dowi Powiatu Piaseczyñskiego.
Uchwa³a Nr 439/XXXIII/2009
w sprawie nie zaci¹gania kredytu na
pokrycie deficytu bud¿etowego z przeznaczeniem na budowê boiska szkolnego.

Uchwa³a Nr 440/XXXIII/2009
w sprawie nie przyjêcia przez Gminê
Lesznowola wykonania zadania z zakresu w³aœciwoœci Powiatu Piaseczyñskiego- prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Uchwa³a Nr 441/XXXIII/2009
w sprawie zatwierdzenia planu Odnowy Miejscowoœci Nowa Iwiczna.
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Uchwa³a Nr 442/XXXIII/2009
w sprawie nadania nazwy drodze (ul.
Zielone Ogrody – Wola Mrokowska).
Uchwa³a Nr 443/XXXIII/2009
w sprawie nadania nazwy drodze (ul.
Agatowa-£azy).
Uchwa³a Nr 444/XXXIII/2009
w sprawie wyst¹pienia z wnioskiem do
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji o zniesienie urzêdowych nazw
miejscowoœci: Lesznowola-Pole-wieœ,
Borowina-gajówka, Wygoda-czêœæ wsi
Marysin, Kossot-Leszczynka-czêœæ wsi
Stefanowi, Derdy-czêœæ wsi £azy oraz
Mroków-Kolonia-kolonia, po³o¿onych
na terenie gminy Lesznowola, powiat
piaseczyñski.
Uchwa³a Nr 445/XXXIII/2009
w sprawie wyst¹pienia z wnioskiem do
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji o zmianê rodzaju urzêdowych
nazw miejscowoœci Zamienie – osada
na Zamienie –wieœ oraz Jastrzêbiec –
czêœæ wsi Garbata na Jastrzêbiec-wieœ,
po³o¿onych na terenie gminy Lesznowola, powiat piaseczyñski.
Uchwa³a Nr 446/XXXIII/2009
w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie umowy najmu miejsca zlokalizowanego w budynku komunalnym przy ul.
B³êdnej 32 w Zamieniu o powierzchni
0,5m2 pod urz¹dzenia punktu pomiarowego systemu monitorowania ha³asu
lotniczego na okres 10 lat.

3 grudnia 2009 r.
Uchwa³a Nr 447/XXXIV/2009
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2009 r.
Uchwa³a Nr 448/XXXIV/2009
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 437/
XXXIII/2009 Rady Gminy Lesznowola
z dnia 27 paŸdziernika 2009r. w sprawie wyra¿enia zgody na zaci¹gniêcie
zobowi¹zañ finansowych na okres przekraczaj¹cy rok bud¿etowy.

Uchwa³a Nr 449/XXXIV/2009
w sprawie uchylenia uchwa³y Nr 318/
XXII/08 Rady Gminy Lesznowola z dnia
18 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz¹dowi
Województwa Mazowieckiego.
Uchwa³a Nr 450/XXXIV/2009
w sprawie uchylenia uchwa³y Nr 430/
XXXI/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia
15 wrzeœnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz¹dowi
Powiatu Piaseczyñskiego w 2009 r.
Uchwa³a Nr 451/XXXIV/2009
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 277/XX/08
Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 wrzeœnia 2008 r. w sprawie wspó³dzia³ania
z Samorz¹dem Województwa Mazowieckiego.
Uchwa³a Nr 452/XXXIV/2009
w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie przez Gminê Lesznowola Aneksu do
Porozumienia Miêdzygminnego z dnia
6 sierpnia 2009 r. z Miastem Sto³ecznym
Warszawa w sprawie powierzenia zadañ
lokalnego transportu zbiorowego.
Uchwa³a Nr 453/XXXIV/2009
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek
podatku od nieruchomoœci na 2010 rok.
Uchwa³a Nr 454/XXXIV/2009
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek
podatku od œrodków transportowych
na 2010 rok.
Uchwa³a Nr 455/XXXIV/2009
w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ w przetargu ustnym nieograniczonym zabudowanej nieruchomoœci, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Lesznowola,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 25/
37, po³o¿onej w Nowej Iwicznej, gmina Lesznowola.
Uchwa³a Nr 456/XXXIV/2009
w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoœci,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 23/4, po³o¿onej w obrêbie
Nowa Iwiczna, gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 457/XXXIV/2009
w sprawie utworzenia gminnej spó³ki
pod nazw¹ „ Lesznowolskie Przedsiêbiorstwo Komunalne Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹.
Uchwa³a Nr 458/XXXIV/2009
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia³ania Narkomanii na 2010 rok.
Uchwa³a Nr 459/XXXIV/ 2009
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu Wilcza Góra.
Uchwa³a Nr 460/XXXIV/2009
w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkó³ i placówek niepublicznych prowadzonych na
terenie Gminy Lesznowola oraz trybu
i zakresu kontroli prawid³owoœci ich
wykorzystywania.
Uchwa³a Nr 461/XXXIV/2009
w sprawie uchwalenia rocznego programu wspó³pracy Gminy Lesznowola
z organizacjami pozarz¹dowymi oraz
innymi podmiotami prowadz¹cymi
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na
2010 rok.
Uchwa³a Nr 462/XXXIV/2009
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla czêœci wsi Mysiad³o.
Uchwa³a Nr 463/XXXIV/2009
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêœci wsi Nowa Iwiczna.
Uchwa³a Nr 464/XXXIV/2009
w sprawie opinii dotycz¹cej lokalizacji
we wsi Mroków na dzia³ce nr ew. 73/
46, gmina Lesznowola oœrodka gier na
automatach.
Uchwa³a Nr 465/XXXIV/2009
w sprawie wyboru cz³onka Komisji Statutowej.
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Zarz¹dzenia Wójta Gminy Lesznowola
podjête od padziernika 2009 r. do grudnia 2009 r.
Lp.

Data

Nr
Zarz¹dzenia

w sprawie

1.

23 padziernika 2009r. 158/2009

zawarcia umowy na budowê wodoci¹gu i kanalizacji w drodze nr
ew. dzia³ki 25/4 w Kolonii Mrokowskiej,

2.

27 padziernika 2009r. 159/2009

3.

28 padziernika 2009r. 160/2009

zawarcia umowy na nasadzenia i utrzymanie terenów zielonych
w Gminie Lesznowola w roku 2009,
zmian w bud¿ecie gminy na 2009r.,

4.

29 padziernika 2009r. 161/2009

zawarcia umowy na budowê wodoci¹gu w drodze 46/7 bocznej od
ul. U³anów w Kolonii Warszawskiej,

5.

29 padziernika 2009r. 162/2009

6.

5 listopada 2009r.

163/2009

zawarcia umowy na budowê wodoci¹gu w ul. Lokalnej od ul.
Jasnej (dz. Nr 37,43,42/29,45/1) w Wilczej Górze,
powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na remont dróg gminnych na terenie Gminy
Lesznowola w 2009 i 2010 roku,

7.
8.

5 listopada 2009r.
9 listopada 2009r.

164/2009
165/2009

zmian w bud¿ecie gminy na 2009r.,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê owietlenia w ul. Cichej w Stefanowie,

9.

9 listopada 2009r.

166/2009

10.

10 listopada 2009r.

167/2009

zawarcia umowy na wykonanie projektu i budowy ul. Zielonej wraz
z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi w Podolszynie,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na utrzymanie czystoci na terenie Gminy
Lesznowola w roku 2009 i 2010,

11.

13 listopada 2009r.

168/2009

zawarcia umowy na budowê owietlenia w ul. Polnych Bratków
w Stefanowie,

12.

13 listopada 2009r.

169/2009

zawarcia umowy na budowê owietlenia w ul. Niezapominajki
i Przebiniegów w Nowej Iwicznej,
projektu bud¿etu na rok 2010,

13.

13 listopada 2009r.

170/2009

14.

16 listopada 2009r.

171/2009

15.

18 listopada 2009r.

172/2009

16.

18 listopada 2009r.

173/2009

17.

20 listopada 2009r.

174/2009

18.

23 listopada 2009r.

175/2009

zmian w bud¿ecie gminy na 2009r.

19.
20.

25 listopada 2009
30 listopada 2009r.

176/2009
177/2009

zmian w bud¿ecie gminy na 2009r.
zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlanowykonawczego na budowê ul. Okrê¿nej w Lesznowoli wraz
z projektami bran¿owymi i wytyczeniem geodezyjnym
(d³. opracowania ok. 1817,52m),

21.

30 listopada 2009r.

178/2009

zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na 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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zawarcia umowy na budowê ul. Brzozowej i ul. Krótkiej wraz
z kanalizacj¹ deszczow¹ w Warszawiance i Woli Mrokowskiej,
powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie
Gminy Lesznowola w roku 2010,
zamiany przenoszenia wydatków w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdzia³ania Narkomanii na rok 2009.
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na konserwacjê owietlenia ulicznego na terenie
Gminy Lesznowola w roku 2010,
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Lp.

Data

Nr
Zarz¹dzenia

w sprawie

22.

30 listopada 2009r.

179/2009

zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej
budowlano-wykonawczego na budowê kanalizacji deszczowej
w ul. Borowej w Wilczej Górze z wytyczeniem geodezyjnym
przebiegu drogi (d³. opracowania ok. 833m),

23.

30 listopada 2009r.

180/2009

zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlanowykonawczego na przebudowê ul. Okr¹g wraz z odwodnieniem
oraz budow¹ chodników i miejsc parkingowych w Mysiadle,

24.

30 listopada 2009r.
181/2009

25.

3 grudnia 2009r.

182/2009

26.

4 grudnia 2009r.

183/2009

opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowê
ul. Topolowej wraz z odwodnieniem i wytyczeniem geodezyjnym
w Mysiadle,
powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego
Zespo³u Szkó³ w £azach,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na ochronê mienia w budynku Urzêdu Gminy
Lesznowola w 2010roku.

Sporz¹dzi³a:
Iwonna Góra
Inspektor Biura Rady Gminy

Stawki podatków i op³at lokalnych na 2010 rok
Wp³ywy do bud¿etu jednostki samorz¹dowej w du¿ym stopniu zale¿¹ od
wysokoœci stawek podatków i op³at
lokalnych, które okreœla Rada Gminy w odpowiedniej uchwale.
Zagadnienie dochodów samorz¹du
terytorialnego reguluje wiele ustaw,
wœród których szczególn¹ rolê ma ustawa o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego. Zgodnie z t¹ ustaw¹ Ÿród³ami dochodów w³asnych gminy s¹ m.in. wp³ywy z podatków: od nieruchomoœci, rolnego, leœnego i od œrodków transportowych.
Zakres kompetencji Rady Gminy
w zakresie podatku od nieruchomoœci
okreœla art.5 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych. Stosownie do
tego artyku³u Rada Gminy upowa¿niona jest do wskazania, w drodze uchwa³y wysokoœæ rocznych stawek podatku
od nieruchomoœci. Przy okreœleniu wysokoœci stawek Rada Gminy mo¿e ró¿nicowaæ ich wysokoœæ dla poszczególnych przedmiotów, uwzglêdniaj¹c rodzaj prowadzonej dzia³alnoœci, rodzaj
zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.
Górne granice stawek kwotowych
obowi¹zuj¹ce w danym roku podatkowym okreœlone przez Ministerstwo Fi-

nansów (wide³ki) ulegaj¹ corocznie zmianie na nastêpny rok podatkowy w stopniu odpowiadaj¹cym wskaŸnikowi cen
towarów i us³ug konsumpcyjnych
w okresie pierwszego pó³rocza roku,
w którym stawki ulegaj¹ zmianie w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. WskaŸnik cen towarów i us³ug
konsumpcyjnych w pierwszym pó³roczu
2009 r. w stosunku do I pó³rocza 2008 r.
wyniós³ 103,5 tj. wzrost o 3,5%
Rada Gminy okreœla tak¿e w drodze
uchwa³y wysokoœæ stawek podatku od
œrodków transportowych. Znowelizowany art.10 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.) uprawnia Radê Gminy przy okreœleniu stawek podatku do
uwzglêdnienia rodzaju œrodka transportowego, jego wp³ywu na œrodowisko naturalne, dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹, nacisk na siod³o ci¹gnika albo
liczbê miejsc do siedzenia.
W zakresie podatku rolnego Rada
Gminy mo¿e, zgodnie z ustaw¹ o podatkach i op³atach lokalnych, podj¹æ
uchwa³ê w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjmowanej na potrzeby
ustalenia stawki podatku rolnego.
W 2010 roku podstaw¹ wymiaru podatku rolnego jest Komunikat Prezesa

G³ównego Urzêdu Statystycznego
z dnia 19 paŸdziernika 2009 r. z którego wynika cena skupu ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2009 r.
34,10 z³ za 1 q W zwi¹zku z powy¿szym rzeczywiste opodatkowanie
gruntu w gospodarstwach rolnych wynosi 85,25 z³ z 1 ha przeliczeniowego,
natomiast do pozosta³ych gruntów
stawka wynosi 170,50 z³ z 1 ha.
Stawki podatku od nieruchomoœci
i podatku od œrodków transportowych
okreœlone przez Radê Gminy Lesznowola na 2010 r. zosta³y przyjête na poziomie stawek okreœlonych w 2009 r.
Rada Gminy Lesznowola przyjmuj¹c
stawki podatków i op³at lokalnych na
2010 r. na poziomie stawek przyjêtych
w 2009 r. ma na celu miêdzy innymi
spowodowanie konkurencyjnoœci naszej Gminy oraz inspirowanie osób fizycznych i prawnych do prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej na terenie
Gminy Lesznowola.
Aktualne stawki podatków i op³at
lokalnych publikowane s¹ na stronie internetowej Urzêdu Gminy www.lesznowola.waw.pl lub na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu Gminy Lesznowola.
Regina B¹k
Kierownik Referatu
Realizacji Podatków i Op³at
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Medale za wspólne pó³ wieku w ma³¿eñstwie
27 listopada bie¿¹cego roku w sali
konferencyjnej Urzêdu Gminy w Lesznowoli odby³a siê niecodzienna uroczystoœæ wrêczenia medali za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie dziesiêciu parom,
które ponad 50 lat temu z³o¿y³y swoj¹
przysiêgê ma³¿eñsk¹.
Wyró¿nione ma³¿eñstwa mieszkaj¹
w miejscowoœciach wchodz¹cych
w sk³ad Gminy Lesznowola i s¹ to Pañstwo:
– Henryka i Tadeusz Michrowscy w Woli Mrokowskiej
– Barbara i Zygmunt Gruza z Kolonii
Mrokowskiej
– Teresa i Ludwik Targoszowie z £ozisk
– Henryka i Antoni Martyñscy z Wilczej
Góry
– Aniela i Zygmunt Wyszyñscy z Magdalenki
– Jadwiga i Eugeniusz Liwiñscy z Magdalenki
– Barbara i Zbigniew Grzymek ze Zgorza³y
– Helena i Stanis³aw Kramek z Nowej
Iwicznej
– Julia i Eugeniusz Kazbieruk z Kosowa
– Marianna i Marian Ziemniccy z Jastrzêbca.

Dostojni Jubilaci przybyli w gronie
najbli¿szych osób: dzieci, wnuków, prawnuków i przyjació³.
W imieniu Prezydenta RP dekoracji
medalami dokona³a Wójt Gminy Lesznowola Pani Maria Jolanta Batycka-W¹sik.
W ceremonii tej towarzyszyli jej Przewodnicz¹ca i Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Gminy Lesznowola: Pani Bo¿enna Korlak i Pan Marian Ryszard Dusza.
Tradycyjnie ma³¿onkowie otrzymali
tak¿e kwiaty oraz pami¹tkowe dyplomy

i albumy wraz ¿yczeniami wielu jeszcze
kolejnych lat wspólnego ¿ycia w zdrowiu oraz pogody ducha w ¿yciu codziennym.
W imieniu ca³ej naszej gminnej spo³ecznoœci, sk³adam Szanownym Jubilatom serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za trud podtrzymywania wiêzi rodzinnych w czasach tak trudnych dla
rodziny.
Ewa Lewandowska
kierownik USC

Ka¿dy doros³y obywatel musi mieæ dowód osobisty
Przypominamy, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o ewidencji ludnoœci
i dowodach osobistych, pe³noletnia
osoba bêd¹ca obywatelem polskim i zamieszka³a w Rzeczypospolitej Polskiej
jest obowi¹zana posiadaæ dowód osobisty.
Przepisy wyraŸnie okreœlaj¹ te¿ sytuacje, z powodu których trzeba wymieniæ dowód osobisty.
Nale¿y to uczyniæ w razie:
1. zmiany danych zamieszczonych
w dowodzie (m.in. po zmianie nazwiska, imienia, adresu zameldowania na
pobyt sta³y) – wniosek trzeba z³o¿yæ
w terminie do 14 dni,
Uwaga! W przypadku niez³o¿enia
przez posiadacza dowodu osobistego
wniosku o jego wymianê, dowód osobisty podlega uniewa¿nieniu po up³ywie 3 miesiêcy od zaistnienia zmian.
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2. jeœli dokument jest uszkodzony lub
zaistnia³a inna okolicznoœæ utrudniaj¹ca ustalenie to¿samoœci osoby –
wniosek o wymianê sk³adamy niezw³ocznie,
3. w przypadku up³ywu terminu wa¿noœci dowodu (na ka¿dym widnieje data
do której dokument jest wa¿ny)wniosek nale¿y z³o¿yæ nie póŸniej ni¿
na 30 dni przed up³ywem terminu
wa¿noœci.
Ka¿dy, kto utraci dowód powinien
natychmiast poinformowaæ o tym najbli¿szy urz¹d gminy lub placówkê konsularn¹ (jeœli sta³o siê to za granic¹).
Dowód jest uniewa¿niony z dniem zawiadomienia o utracie.
Osoba, która znajdzie cudzy dowód
powinna niezw³ocznie przekazaæ ten
dokument najbli¿szemu organowi gminy, Policji lub w³aœcicielowi. Jeœli nato-

miast odnajdzie siê w³asny wczeœniej
utracony i zg³oszony dowód nale¿y niezw³ocznie zwróciæ organowi gminy, który wyda³ ten dokument.
Wa¿ne! Tym, którzy uchylaj¹ siê od
obowi¹zku posiadania lub wymiany
dowodu osobistego, zatrzymuj¹ cudzy dowód lub nie zwróc¹ w³asnego
po utracie obywatelstwa polskiego –
grozi kara ograniczenia wolnoœci do
1 miesi¹ca albo kara grzywny.
Nie tylko ww. kary powinny byæ przestrog¹ przed zaniedbaniem wymiany
dowodu osobistego ale te¿ musimy mieæ
œwiadomoœæ, ¿e bez dowodu nie za³atwimy wielu ¿yciowych spraw np.
w urzêdach, bankach czy u notariusza
Ewa Lewandowska
kierownik USC
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Wszystkie firmy do koñca 2009 roku
musz¹ zmieniæ na nowe kody PKD
Od stycznia 2008r. do koñca 2009r.
wszystkie podmioty, które musz¹
mieæ kod PKD, maj¹ go zmieniæ na
nowy, zgodny z now¹ Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alnoœci.
Zmiana kodów dotyczy tak¿e dzia³alnoœci wykonywanej przez instytucje
samorz¹dowe – choæby w zakresie administracji publicznej, edukacji czy pomocy spo³ecznej. Zmieniæ kody bêd¹
te¿ musia³y zak³ady bud¿etowe czy komunalne spó³ki zajmuj¹ce siê dostarczaniem wody albo wywo¿eniem odpadów.
Wynika to z rozporz¹dzenia Rady
Ministrów Ministrów 24 grudnia 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 2009r.

Pomiêdzy s¹siadami nieruchomoœci
bardzo czêsto dochodzi do napiêæ, które powoduj¹, ¿e mieszkanie w danych
warunkach staje siê uci¹¿liwe. Spowodowane jest to niejednokrotnie tym, ¿e
w³aœciciel okreœlonego gruntu wykonuje dzia³ania, których skutek odczuwalny jest w obrêbie nieruchomoœci s¹siedniej np. wytwarzanie ha³asu, przykrych
zapachów, zanieczyszczanie powietrza,
zak³ócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego.
Pogodzeniem interesów s¹siadów
zajmuje siê prawo s¹siedzkie, które reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
– Kodeks cywilny. Jego istot¹ jest to, ¿e
normy w nim zawarte nak³adaj¹ – we
wzajemnym interesie – pewne obowi¹zki i ograniczenia.
W³aœciciel nieruchomoœci mo¿e oddzia³ywaæ i oddzia³uje na grunt s¹siedni. Takie oddzia³ywania nazywane jest
mianem immisji, które – w przeciwieñstwie do fizycznego wtargniêcia na grunt
s¹siada – polegaj¹ na czynnoœciach dokonywanych na gruncie w³asnym, a ich
skutki wystêpuj¹ na gruncie s¹siednim.
Fizyczne wtargniêcie na grunt s¹siada
jest zawsze zakazane.

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

³alnoœæ, 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

Z s¹siadami trzeba siê liczyæ
Pojêcie immisji nie jest pojêciem jednolitym. Skoro mo¿e dochodziæ do ró¿nych oddzia³ywañ, to prawo musi jedne dopuœciæ, inne zaœ – nadmiernie naruszaj¹ce interes s¹siada – zakazaæ, aby
w ten sposób eliminowaæ, a przynajmniej minimalizowaæ konflikty mog¹ce powstaæ w stosunkach s¹siedzkich.
Immisje mog¹ byæ bezpoœrednie i poœrednie.
Bezpoœrednie – polegaj¹ na bezpoœrednim skierowaniu pewnych substancji (np. œcieków, opadów) na grunt s¹siedni za pomoc¹ specjalnych urz¹dzeñ.
Wywo³uj¹ wiêc skutek podobny jak fizyczna ingerencja i dlatego te¿ s¹ zakazane.
Poœrednie – polegaj¹ na poœrednim
oddzia³ywaniu na grunt s¹siedni (np.
wytwarzanie ha³asów, py³ów, gazów,
dymów, wstrz¹sów, fal elektromagnetycznych). Immisje poœrednie mo¿na podzieliæ na: materialne – polegaj¹ce na
przenikaniu na nieruchomoœæ s¹siedni¹
cz¹stek materii lub pewnych si³ (np. ha-

³asy, py³y) oraz niematerialne – polegaj¹ce na oddzia³ywaniu tylko na sferê psychiki w³aœciciela tej nieruchomoœci, poczucie bezpieczeñstwa czy estetyki (np.
obawa spowodowana zgromadzeniem
na nieruchomoœci s¹siedniej du¿ej iloœci materia³ów ³atwopalnych).
O ile immisje bezpoœrednie s¹ zakazane, o tyle immisje poœrednie s¹ dozwolone, poniewa¿ powoduj¹ce je dzia³ania nie powoduj¹ ingerencji w cudz¹
w³asnoœæ. Istniej¹ tu jednak pewne ograniczenia.
W³aœciciel nieruchomoœci powinien
przy wykonywaniu swego prawa powstrzymaæ siê od dzia³añ, które by zak³óci³y korzystanie z nieruchomoœci s¹siednich ponad przeciêtn¹ miarê. Znaczenie ma to, jakie jest przeznaczenie
nieruchomoœci i jej otoczenie. Inaczej
nale¿y oceniaæ ha³as, py³ czy przykre
zapachy w dzielnicy przemys³owej, na
wsi, a inaczej w miejscowoœci uzdrowiskowej. Dotyczy to takich dzia³añ, jak
np. wytwarzanie ciep³a, pary, dymu,
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py³u, gazów, ha³asów, spalin, zapachów,
wstrz¹sów.
Tak wiêc dla oceny czy w danym przypadku okreœlone dzia³anie w³aœciciela
nieruchomoœci s¹siedniej bêdzie zakazane czy te¿ nie, decydowaæ bêdzie
zdrowy rozs¹dek – jeœli dzia³anie to zak³óca korzystanie z nieruchomoœci s¹siednich w okreœlonych warunkach ponad przeciêtn¹ miarê, to dzia³anie takie
nie bêdzie dopuszczalne. W razie immisji przekraczaj¹cych dopuszczaln¹ miarê, w³aœciciel mo¿e wytoczyæ powódz-

two o przywrócenie stanu zgodnego
z prawem i o zaniechanie naruszeñ. Je¿eli takim dzia³aniem wyrz¹dzona zosta³a dodatkowo szkoda – jej naprawienia
mo¿na ¿¹daæ na zasadach ogólnych.
Ocena dokonywana jest przez s¹d na
podstawie obiektywnych warunków panuj¹cych w œrodowisku osób zamieszkuj¹cych teren, a nie na podstawie subiektywnych odczuæ osoby zainteresowanej.
Korzystanie z takiego powództwa
mo¿e mieæ miejsce tak¿e w stosunkach

miêdzy osobami, którym s³u¿y inne ni¿
w³asnoœæ prawo do nieruchomoœci.
Nie mniej jednak najpierw zawsze
warto porozmawiaæ z s¹siadem w celu
usuniêcia zak³óceñ. Droga s¹dowa powinna byæ ostatecznoœci¹.

Weronika Kobza
Referat Ochrony Œrodowiska
i Rolnictwa

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
w/w 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-
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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 Lesznowo-

la na odbieranie odpadów i okazywanie tej umowy osobom kontroluj¹cym wraz z dowodami zap³aty (fakturami) potwierdzaj¹cymi wykonanie us³ugi.
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.
Joanna Piwowarska
Referat Ochrony Œrodowiska
i Rolnictwa
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Roczny program wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi w Gminie Lesznowola uchwalony
Program wspó³pracy na poziomie lokalnym jest najwa¿niejszym dokumentem opisuj¹cym zasady wspó³pracy samorz¹du z organizacjami pozarz¹dowymi. Jego coroczne uchwalenie
kreuje politykê dialogu spo³ecznego
i aktywnoœæ obywatelsk¹.
Wspó³praca Gminy Lesznowola z Organizacjami Pozarz¹dowymi odbywa siê
na zasadach wspólnie wypracowanych.
Reguluje je:
• Ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
• Ustawa o Samorz¹dzie gminnym, oraz
• Roczny Program wspó³pracy Gminy Lesznowola z Organizacjami Pozarz¹dowymi na rok 2010, podjêty uchwa³¹
Nr 461/XXXIV/ Rady Gminy Lesznowola w dniu 3 grudnia 2009 r.
Roczny Program wspó³pracy zwiêksza
wp³yw obywateli na kreowanie polityki
spo³ecznej w gminie poprzez udzia³ zainteresowanych podmiotów w tworzeniu i realizacji konkretnych zadañ. Gmina Lesznowola realizuje zadania w³asne
wspó³pracuj¹c z podmiotami programu

w zakresie pomocy spo³ecznej, ochrony
i promocji zdrowia, kultury fizycznej
i sportu, wspiera œrodowiska emerytów,
rencistów, kombatantów. Szczególnie
wspomaga rozwój kultury, sztuki
i ochrony dziedzictwa narodowego oraz
edukacji, oœwiaty i wychowania. Wspó³pracuje z podmiotami czuwaj¹c nad porz¹dkiem i bezpieczeñstwem publicznym a tak¿e przeciwdzia³a patologiom
spo³ecznym zgodnie z gminnym programem profilaktyki rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzia³ania narkomanii.
W myœl powy¿szych ustaw i uchwa³y og³aszany jest otwarty konkurs ofert
na zadania publiczne zwi¹zany œciœle
z bud¿etem na rok 2010. W Gminie
Lesznowola wspó³praca miêdzy sektorem samorz¹dowym a pozarz¹dowym
realizowana jest w pe³nym wachlarzu
potrzeb:
• W dziedzinie upowszechniania turystyki;
• Wspieraniu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a w szczególnoœci;
• Wspieraniu organizacji imprez
i przedsiêwziêæ kulturalnych;

• Organizowaniu spotkañ, seminariów,
konferencji, wystaw, koncertów;
• Wspieraniu turystyki krajoznawczej;
oraz
• Wspieraniu rozwoju amatorskiego
ruchu artystycznego;
• Prowadzeniu zajêæ rekreacyjno-sportowych i szkoleniowych w zakresie
kultury fizycznej, organizacji i obs³udze zawodów sportowych oraz masowych imprez rekreacyjnych dla dzieci, m³odzie¿y oraz osób doros³ych;
• Dzia³ania profilaktyczne i socjoterapeutyczne na rzecz spo³ecznoœci
Gminy Lesznowola.
Uchwa³a Nr 461 /XXXIV/2009 Rady
Gminy Lesznowola w sprawie uchwalenia rocznego programu wspó³pracy
Gminy Lesznowola z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok 2010 zosta³a uchwalona podczas Sesji w dniu 3 grudnia 2009 r.
Ma³gorzata Wiœniakowska
Inspektor ds. Wspó³pracy
z Organizacjami Pozarz¹dowymi

Gminny Program Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Lesznowola na 2010 rok
Celem programu w roku 2010 jest
kontynuacja d³ugofalowego procesu
edukacji spo³ecznej, w szczególnoœci
dzieci i m³odzie¿y, na temat zagro¿eñ
zwi¹zanych z uzale¿nieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych, pomoc
osobom uzale¿nionym i ich rodzinom,
a tak¿e promowanie i propagowanie idei
zdrowego stylu ¿ycia oraz wspieranie alternatywnych form spêdzania wolnego
czasu. Wydatki na ten cel wynios¹
320 000 z³otych.

I.

Zwiêkszenie dostêpnoœci pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej

dla osób uzale¿nionych od alkoholu i narkotyków
35 000
1.

2.

3.

Prowadzenie dzia³alnoœci punktów
konsultacyjnych dla osób uzale¿nionych, cz³onków ich rodzin oraz dla
ofiar przemocy na terenie gminy.
Rozmowy motywacyjno-interwencyjne z osobami uzale¿nionymi i
cz³onkami rodzin.
Kierowanie wniosków do S¹du o
przymusowe leczenie odwykowe
wobec osób, które dobrowolnie nie
chc¹ podj¹æ leczenia na podstawie
ustawy o wychowaniu w trzeŸwo-

œci i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
4. Finansowanie sporz¹dzania wywiadów œrodowiskowych w sprawach
osób nadu¿ywaj¹cych alkoholu na
potrzeby s¹du.
5. Finansowanie badañ przez bieg³ych
s¹dowych ds. uzale¿nieñ.
6. Inicjowanie powstawania grup AA
i wspomaganie istniej¹cych.
7. Zakup i rozpowszechnianie materia³ów informacyjno-edukacyjnych dotycz¹cych uzale¿nieñ.
8. Prenumerata czasopism, koszty
telefonów, Internetu, utworzenia
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i prowadzenia strony internetowej.
9. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób dzia³aj¹cych w sferze
profilaktyki uzale¿nieñ i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
(pracownicy socjalni, pedagodzy,
wychowawcy w œwietlicach, kuratorzy, policja, s³u¿ba zdrowia itp.)
10. Wspieranie placówek zajmuj¹cych
siê leczeniem osób uzale¿nionych
od alkoholu i narkomanii.
11. Zakup testerów na obecnoœæ narkotyków w organizmie na potrzeby
punktów konsultacyjnych.

2.

3.

4.

II. Udzielanie pomocy rodzinom,
w których wystêpuje problem alkoholowy lub narkotykowy 40 000
5.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pomoc psychologiczna dla mieszkañców gminy.
Wspomaganie dzia³alnoœci grupy
wsparcia dla osób uzale¿nionych
oraz inicjowanie powstawania nowych grup na terenie gminy.
Organizacja spotkania choinkowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Finansowanie do¿ywiania w szko³ach i œwietlicach dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym lub narkomanii.
Wspieranie dzia³añ podejmowanych
wobec przemocy domowej (koszty
noclegów dla ofiar przemocy, koszty pomocy terapeutycznej dla dzieci – ofiar przemocy domowej)
Wspomaganie grup AL.-ANON,
AL.-ATIN oraz grup wsparcia dla osób
uzale¿nionych od narkotyków i ich
rodzin
Finansowanie szkoleñ i kursów specjalistycznych w zakresie przemocy w rodzinie.
Inicjowanie, wspieranie i koordynowanie pracy zespo³ów interdyscyplinarnych do spraw pomocy dziecku
i rodzinie z problemem alkoholowym lub narkotykowym.

III. Prowadzenie dzia³alnoœci edukacyjno-profilaktycznej na rzecz
œrodowiska lokalnego 165 000
1.
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Organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych i spektakli teatralnych z zakresu alkoholizmu, narkomanii, przemocy, agre-

6.

7.
8.

9.

sji oraz dobrego funkcjonowania w
œrodowisku dla dzieci i m³odzie¿y
w szko³ach i œwietlicach na terenie
Gminy, a tak¿e dla rodziców i œrodowiska pedagogicznego.
Wspomaganie i dofinansowywanie
imprez o charakterze rekreacyjnym lub
sportowym dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, propaguj¹cych zdrowy styl
¿ycia, m.in. Dni Gminy Lesznowola.
Finansowanie spotkañ i warsztatów
profilaktycznych dotycz¹cych umiejêtnoœci dobrego funkcjonowania w rodzinie i spo³eczeñstwie dla doros³ych
mieszkañców gminy Lesznowola.
Zagospodarowywanie dzieciom
i m³odzie¿y czasu wolnego poprzez
udzia³ w zajêciach rozwijaj¹cych zainteresowania w³asne w tym pozalekcyjne zajêcia sportowe.
Dofinansowanie dzia³alnoœci œwietlic
œrodowiskowych na terenie gminy.
Dofinansowanie wypoczynku letniego z programem profilaktyczno-edukacyjnym z zakresu uzale¿nieñ dla
dzieci i m³odzie¿y z terenu gminy.
Finansowanie zajêæ socjoterapeutycznych.
Finansowanie przedsiêwziêæ profilaktycznych realizowanych przez
m³odzie¿ i skierowanych do œrodowisk rówieœniczych (dyskoteki bezalkoholowe, gazetki itp.)
Finansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób uzale¿nionych
i cz³onków ich rodzin podejmuj¹cych leczenie i terapiê.

IV. Wspó³praca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi dzia³aj¹cymi na rzecz rozwi¹zywania problemów uzale¿nieñ
10 000
1.

Wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowych w sferze profilaktyki
uzale¿nieñ w œrodowisku lokalnym.

2.
3.

4.

Wspó³praca z Policj¹ w ramach profilaktyki uzale¿nieñ.
Wspó³praca z Koœcio³em i zwi¹zkami wyznaniowymi na rzecz profilaktyki uzale¿nieñ.
Wspó³praca z Pañstwow¹ Agencj¹
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz z Krajowym Biurem do
spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii.

V. Edukacja publiczna
1.

2.
3.

4.

30 000

Udzia³ w lokalnych i ogólnopolskich
kampaniach profilaktycznych, m. in.
Zachowaj TrzeŸwy Umys³, Ogólnopolskie Dni TrzeŸwoœci.
Badania, sonda¿e, analiza problemów
uzale¿nieñ w ró¿nych aspektach.
Organizacja konkursów poœwiêconych profilaktyce uzale¿nieñ i promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia.
Upowszechnianie wiedzy na temat
uzale¿nieñ i zwi¹zanych z nimi problemów m.in. w Biuletynie Informacyjnym Gminy Lesznowola i gazetach lokalnych.

VI. Kontrola placówek prowadz¹cych
sprzeda¿ napojów alkoholowych
oraz ograniczanie dostêpnoœci
alkoholu na terenie gminy.
VII. Wynagrodzenia oraz szkolenia
cz³onków komisji, obs³uga posiedzeñ komisji
40 000
Finansowanie zadañ zapisanych
w programie odbywaæ siê bêdzie ze œrodków uzyskanych z op³at za zezwolenia
na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
Realizacjê programu powierza siê Pe³nomocnikowi Wójta ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Danuta Klocek
Pe³nomocnikowi Wójta ds. Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
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Korzystaj¹c z mo¿liwoœci spotkania z
Pañstwem na ³amach Biuletynu Gminy
Lesznowola chcia³abym przypomnieæ
kilka podstawowych informacji na temat
bliski nam wszystkim – dolegliwoœci bólowych krêgos³upa lêdŸwiowego.
Prawie 80 procent doros³ych osób skar¿y siê na bóle pleców. Najczêœciej dolegliwoœci dotycz¹ dolnego odcinka krêgos³upa, czyli krêgos³upa lêdŸwiowego.
Na pocz¹tek kilka s³ów na temat budowy krêgos³upa. Krêgos³up jest g³ówn¹ czêœci¹ szkieletu, stanowi jego oœ
i podporê. Krêgos³up sk³ada siê z 33-34
krêgów, które przypominaj¹ na³o¿one na
siebie pierœcienie. Otwory, znajduj¹ce
siê w ka¿dym krêgu tworz¹ razem kana³, przez który przebiega rdzeñ krêgowy oraz korzenie nerwowe. Pomiêdzy
trzonami kolejnych krêgów znajduj¹ siê
kr¹¿ki miêdzykrêgowe, potocznie zwane dyskami. Ich funkcja polega na amortyzowaniu wstrz¹sów oraz umo¿liwieniu ruchomoœci krêgos³upa. W krêgos³upie wyró¿nia siê nastêpuj¹ce odcinki:
szyjny, piersiowy, lêdŸwiowy i krzy¿owy.
Krêgos³up ma naturalne krzywizny – jest
wygiêty w odcinku szyjnym i lêdŸwiowym ku przodowi (lordoza) a w odcinku piersiowym i krzy¿owym ku ty³owi
(kyfoza). Krzywizny te wspomagaj¹
amortyzacjê krêgos³upa a w stanach chorobowych mo¿e dochodziæ do ich zniesienia lub pog³êbienia.
Najczêstsze przyczyny zespo³ów bólowych krêgos³upa to: przeci¹¿enie, spowodowane np. dŸwiganiem lub gwa³townym, niew³aœciwym ruchem oraz
zmiany zwyrodnieniowe elementów
kostnych krêgos³upa lub kr¹¿ków miêdzykrêgowych i towarzysz¹cy im czêsto
stan zapalny. Rzadziej dolegliwoœci bólowe tej okolicy s¹ spowodowane przez
urazy, z³amania, procesy zapalne, osteoporozê czy choroby nowotworowe.
Czynnikami bardzo istotnie wp³ywaj¹cymi na prawdopodobieñstwo pojawienia
siê dolegliwoœci bólowych krêgos³upa
s¹: nadwaga, siedz¹cy tryb ¿ycia, brak
aktywnoœci ruchowej, stres, palenie tytoniu.
Bezpoœredni¹ przyczyn¹ bólu krêgos³upa jest zazwyczaj mechaniczny ucisk

na w³ókna nerwowe (rdzeñ krêgowy,
korzeñ nerwowy lub nerw obwodowy)
oraz towarzysz¹cy mu stan zapalny oraz
zaburzenia naczynioruchowe. Ucisk
mog¹ powodowaæ same zmiany zwyrodnieniowe krêgów, czyli tzw dziobki
kostne lub przepukliny kr¹¿ka miêdzykrêgowego, zwane potocznie „wypadniêciem” dysku.
Rozpoznanie schorzenia nastêpuje
zazwyczaj po przeprowadzeniu badania
lekarskiego z elementami badania neurologicznego i ortopedycznego oraz wykonaniu diagnostyki obrazowej. W zale¿noœci od wskazañ i decyzji lekarza
mo¿e byæ to badanie radiologiczne lub
rezonans magnetyczny.
Charakterystycznym objawem choroby jest bardzo silny ból w dolnej czêœci
pleców, czêsto utrudniaj¹cy wykonywanie najprostszych ruchów, z towarzysz¹cym promieniowaniem bólu od okolicy
lêdŸwiowej przez poœladek i udo a¿ do
³ydki lub stopy (tzw. rwa kulszowa). Bólowi towarzyszy czêsto uczucie drêtwienia lub mrowienia koñczyny, wzmo¿one napiêcie miêœni przykrêgos³upowych
a w bardzo nasilonych zespo³ach mo¿e
dochodziæ do os³abienia si³y miêœni koñczyny dolnej. Dolegliwoœci nasilaj¹ siê
pod wp³ywem ruchu, kaszlu, kichniêcia.
W pierwszym etapie leczenia ostrego zespo³u bólowego pacjent powinien
odpoczywaæ w pozycji le¿¹cej oraz stosowaæ leki przeciwzapalne i przeciwbólowe oraz rozluŸniaj¹ce napiête miêœnie
(farmakoterapia). Leki te powinny byæ
zlecone przez lekarza i stosowane œciœle wed³ug jego wskazañ.
Bardzo wa¿nym sposobem leczenia
schorzeñ krêgos³upa jest leczenie rehabilitacyjne. Wyró¿niamy w nim dwie
g³ówne metody leczenia: fizykoterapiê
i kinezyterapiê oraz wyci¹gi, masa¿e
i terapiê manualn¹. Fizykoterapia to
liczne zabiegi, wykorzystuj¹ce ró¿ne
zjawiska fizykalne: pr¹dy (np. diadynamik, jonoforeza), pole magnetyczne, laser biostymulacyjny, ultradŸwiêki, nagrzewanie, krioterapia. Ich dzia³anie
polega na zmniejszaniu objawów stanu zapalnego, redukcji bólu oraz ³agodzeniu wzmo¿onego napiêcia miêœni
przykrêgos³upowych. Wyci¹gi maj¹ za
zadanie odbarczenie uciœniêtych korzeni nerwowych a masa¿ – rozluŸnienie
napiêtych miêœni. Kinezyterapia to ró¿ne – w zale¿noœci od etapu leczenia –
rodzaje æwiczeñ, maj¹cych na celu pocz¹tkowo g³ównie rozluŸnienie napiêtych miêœni a w póŸniejszym etapie –
ich wzmocnienie, zw³aszcza miêœni

grzbietu, brzucha i poœladkowych.
W wybranych przypadkach, po dok³adnej analizie wykonanej diagnostyki
i przy braku przeciwwskazañ mo¿na
zastosowaæ terapiê manualn¹.
W zaawansowanych schorzeniach
krêgos³upa konieczne bywa leczenie
operacyjne.
Krêgos³up jest niezwykle wa¿nym elementem cia³a cz³owieka. Pe³ni on wiele
wa¿nych funkcji w organizmie: stanowi
oœ i podporê naszego cia³a, jest wa¿nym
elementem narz¹du ruchu, ochrania
rdzeñ krêgowy. Nale¿y dbaæ o niego
w taki sposób, by s³u¿y³ nam jak najlepiej i nie powodowa³ dolegliwoœci bólowych. Aby osi¹gn¹æ ten cel trzeba pamiêtaæ o kilku wa¿nych zasadach:
• Unikanie nadwagi – ka¿dy dodatkowy kilogram to nadmierne obci¹¿enie dla krêgos³upa!
• Aktywnoœæ ruchowa – pozwala utrzymaæ organizm w sprawnoœci, poprawia jego wydolnoœæ, wzmacnia miêœnie. Szczególnie wskazane jest p³ywanie oraz æwiczenia miêœni, stanowi¹cych naturalny „gorset” dla krêgos³upa – miêœni grzbietu, brzucha i poœladkowych.
• Ograniczenie (w miarê mo¿liwoœci)
d³ugiego przebywania w pozycji siedz¹cej oraz dba³oœæ o wygodne krzes³o do pracy.
• Unikanie dŸwigania du¿ych ciê¿arów,
zw³aszcza przy ju¿ istniej¹cych schorzeniach krêgos³upa. Nale¿y szczególnie unikaæ podnoszenia ciê¿arów
w pozycji pochylonej z wyprostowanymi nogami. Podczas noszenia zakupów nale¿y rozk³adaæ ciê¿ar symetrycznie na obie rêce.
• Wygodny, œrednio twardy i równy
materac do spania. Zdrowy sen w wygodnej pozycji to czas na regeneracjê krêgos³upa po ca³ym dniu pracy.
• Unikanie sytuacji stresowych. Zdenerwowanie i zmêczenie mog¹ nasilaæ dolegliwoœci bólowe krêgos³upa.
Mam nadziejê, ¿e tych kilka s³ów na
temat chorób krêgos³upa i zasad profilaktyki przypomni o koniecznoœci dbania o ten niezwykle wa¿ny element naszego cia³a.
Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego Roku ¿yczê Pañstwu du¿o zdrowia, dobrego samopoczucia i jak najwiêcej czasu na
wspólne, rodzinne radoœci.
El¿bieta Rosiek
Kierownik NZOZ SALUS
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Rozmowa z Pani¹ Komendant
Komisariatu Policji w Lesznowoli
podinspektor Edyt¹ Grzeszczak
WYKAZ DZIELNICOWYCH
NA TERENIE
GMINY LESZNOWOLA
1. m³.asp. Mariusz Pieñkus
tel. s³u¿. 600-997-046 rejon 1
– Mysiad³o
– Stara Iwiczna
– Nowa Iwiczna

2. m³.asp. Dariusz Zwierzyñski
tel. s³u¿. 600-997-014 rejon 2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Janczewice
Jazgarzewszczyzna
Lesznowola
Lesznowola Pole
Kolonia Lesznowola
£oziska
Nowa Wola
Podolszyn Stary
W³adys³awów
Wilcza Góra
Zamienie
Zgorza³a

3. m³.asp. Sylwester Dziarmaga
tel. s³u¿. 600-997-042 rejon 3
– £azy
– £azy Radiostacja
– Magdalenka

4. asp. Miros³aw Goliszewski
tel. s³u¿. 600-997-187 rejon 4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Garbatka
Jab³onowo
Jastrzêbiec
Mroków
Stefanowo
Stachowo
Kosów
Leszczynka
Marysin
Kolonia Mrokowska
Kolonia Warszawska
Warszawianka
Wólka Kosowska
Wola Mrokowska
Wygoda

W przypadku braku mo¿liwoœci
skontaktowania siê telefonicznie ze
swoim dzielnicowym prosimy o kontakt z dy¿urnym Komisariatu Policji
w Lesznowoli, tel. (022) 757-93-90;
(022) 757-93-86; (022) 736-14-86 lub
telefony alarmowe 997 lub 112 w przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki.
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– Cieszê siê, ¿e mo¿emy ponownie goœciæ pani¹ Komendant na ³amach Biuletynu. Proszê powiedzieæ, czy rok 2009
by³ dla lesznowolskiej policji bardzo
pracowity?
Odpowiadaj¹c na to pytanie mo¿na
powiedzieæ krótko TAK, ten rok by³ bardzo pracowity. Taka odpowiedŸ nie daje
jednak pe³nego obrazu naszej pracy i towarzysz¹cych jej uwarunkowañ. Gmina
Lesznowola zlokalizowana jest w centralnej czêœci województwa na po³udniowych obrze¿ach Warszawy. Jest
w ci¹g³ej rozbudowie, powstaj¹ nowe
osiedla, firmy. Zwi¹zany z tym jest miêdzy innymi sta³y wzrost liczby mieszkañców, oraz osób poszukuj¹cych pracy na
tym terenie. Po³o¿enie gminy w bezpoœrednim s¹siedztwie Warszawy sprawia,
¿e poœrednio wp³ywa to na rodzaj zaistnia³ych zdarzeñ, a nasz¹ powinnoœci¹
i obowi¹zkiem jest zapewnienie bezpieczeñstwa mieszkañcom gminy.
– Wiem, ¿e odnotowaliœcie na swoim
koncie sukcesy? Czy jesteœcie Pañstwo
z nich dumni? Proszê podaæ parê liczb.
Czy jesteœmy dumni z wyników naszej
pracy, powiem skromnie, jeszcze wiele
pracy przed nami. Staramy siê podejmowaæ dzia³ania ukierunkowane na zmniejszenie liczby przestêpstw kryminalnych
najbardziej uci¹¿liwych dla mieszkañców,
oraz dzia³ania zmierzaj¹ce do wykrycia
sprawców tych przestêpstw. Porównuj¹c
wyniki za 11 miesiêcy br. z analogicznym
okresem ubieg³ego roku mo¿emy powiedzieæ, ¿e nasze dzia³ania przynosz¹ efekty. Wprawdzie odnotowaliœmy ogó³em
o 11 przestêpstw wiêcej w 2009 r. w porównaniu do roku 2008 r., to w niektórych kategoriach by³ spadek, np. kradzie¿
rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze
by³o na tym samym poziomie, o 1 wzros³a liczba kradzie¿y.
Niemniej jednak w analizowanym
okresie odnotowaliœmy ponad dwukrotny wzrost wykrywalnoœci kradzie¿y
z w³amaniem, w 2008 r. wskaŸnik wykrywalnoœci by³ na poziomie 11,1 proc,
w 2009 r. 23,5 proc.. Podobne wyniki
osi¹gnêliœmy w kategorii uszkodzenie
rzeczy (mienia), w 2008 r. wskaŸnik wykrywalnoœci by³ na poziomie 23,5 proc.,

a w 2009 r. ju¿ 46,2 proc. Prowadzone
dzia³ania wykrywcze doprowadzi³y do
znacznego wzrostu wykrywalnoœci w kategorii kradzie¿ rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze. W 2008 r. wskaŸnik wykrywalnoœci by³ na poziomie 33,3%, natomiast w tym roku na poziomie 83,3
proc.
Wa¿n¹ spraw¹ dla mieszkañców jest
bezpieczeñstwo w ruchu drogowym, tu
te¿ odnotowaliœmy znacz¹cy spadek
przestêpstw. W 2008 r. dosz³o do 65,
a w 2009 r. do 42 przestêpstw drogowych. Jest w tym nie tylko nasza zas³uga,
ale w znacznej mierze Wydzia³u Ruchu
Drogowego piaseczyñskiej komendy oraz
samorz¹du, który systematycznie poprawia stan dróg na terenie gminy.
– Samorz¹d Gminy Lesznowola finansuje od wielu lat s³u¿by ponadnormatywne, a wczeœniej, tak¿e tzw. s³u¿by
kandydackie. Jak s¹ one przez pani¹ Komendant zagospodarowane?
W celu zwiêkszenia iloœci policjantów
pe³ni¹cych s³u¿bê w rejonie, dziêki bardzo dobrej wspó³pracy z samorz¹dem
Gminy Lesznowola, realizowane by³y s³u¿by ponadnormatywne. W ramach tego
policjanci odbyli na terenie gminy 390
dwunastogodzinnych s³u¿b. W ramach
przekazanych œrodków mo¿liwe by³o skierowanie w rejony najbardziej zagro¿one
przestêpczoœci¹ dodatkowych patroli policyjnych, co skutkowa³o ograniczeniem
liczby zdarzeñ w miejscu pe³nionej s³u¿by. Do s³u¿by przyst¹piæ mogli tylko policjanci wykazuj¹cy siê wysokim zaanga¿owaniem w czasie realizowanych przez siebie czynnoœci s³u¿bowych.
– Komisariat Policji w Lesznowoli cierpi
od lat na zbyt ma³¹ liczbê etatów. Jak
sprawa przedstawia siê w tej chwili?
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Na dzieñ dzisiejszy w komisariacie
pracuje 22 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych. W naszym komisariacie, jest 1 wakat. Jak ju¿ na wstêpie
wspomnia³am Lesznowola jest niezwykle dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê gmin¹
w bliskim s¹siedztwie aglomeracji warszawskiej, z pewnoœci¹ bêdzie to powodem do zwiêkszenia liczby etatów.
– Wiemy z mediów, ¿e policja jest niedoinwestowana. Niedawno mia³ miejsce protest policji. Jak wygl¹da to u nas?
Trudna sytuacja finansowa dotyczy
wielu funkcjonariuszy. Z wiedzy, któr¹
posiadam z naszej jednostki nikt nie bra³
udzia³u w tym proteœcie. W tym miejscu

chcê zaznaczyæ, ¿e nasza jednostka ma
dobre warunki lokalowe i wyposa¿enie
dziêki wzorowej wspó³pracy z samorz¹dem gminy i spo³ecznoœci¹ lokaln¹.
– Bardzo wa¿na jest wspó³praca lokalnej spo³ecznoœci z Policj¹. O co Pani
chcia³aby zaapelowaæ do naszych
Mieszkañców?
W pierwszej kolejnoœci pragnê podziêkowaæ Samorz¹dowi Gminy Lesznowola i wszystkim Mieszkañcom za bardzo dobr¹ wspó³pracê i pe³ne zrozumienie naszej trudnej pracy. Dziêki dotychczasowej wspó³pracy z Mieszkañcami
uda³o nam siê zatrzymaæ wielu sprawców przestêpstw. Apelujemy do Miesz-

D¹b Katyñski w Nowej Iwicznej
10 listopada w Zespole Szkó³
w Nowej Iwicznej odby³a siê niecodzienna uroczystoœæ poœwiêcona Ofiarom Zbrodni Katyñskiej
w ramach edukacyjnego programu sadzenia dêbów pod has³em,,Katyñ – ocliæ od zapomnienia”.
Uroczystoœæ rozpoczê³a akademia poœwiêcona zbrodni katyñskiej przygotowana przez
uczniów i nauczycieli naszej
szko³y p. Elizê Makowsk¹,
p. Gra¿ynê Machnick¹ oraz p. Barbarê
Socha, po³¹czona z pokazem edukacyjnych filmów oraz wzruszaj¹cy monta¿
s³owno-muzyczny. Przybli¿y³ on tragiczne losy tysiêcy Polaków zamordowanych przez NKWD w Charkowie, Katyniu i Miednoje oraz uzmys³owi³ ogrom
tragedii, ukazuj¹c ostatnie chwile polskich ¿o³nierzy, czekaj¹cych na zdradziecki strza³ w ty³ g³owy, tragiczne losy
matek, ¿on czekaj¹cych na swoich synów, mê¿ów i ojców.

Po akademii g³os zabra³ Dyrektor
Szko³y Pawe³ ¯urowski i przybli¿y³ ideê
sadzenia dêbów oraz przedstawi³ postaæ
porucznika Edmunda Staœkiewicza którego upamiêtnia posadzony d¹b.
Edmund Staœkiewicz, urodzi³ siê 5 listopada 1908r. w Piasecznie. By³ absolwentem wydzia³u prawa Uniwersytetu
Warszawskiego. Gdy zosta³ zamordowany mia³ zaledwie 32 lata. By³ jedn¹ z wielu ofiar, która zmar³a bezpotomnie i prawie anonimowo. Dyrektor podkreœli³, ¿e poszukiwania historii
losów porucznika by³y zakrojone
na szerok¹ skalê, ale nie natkniêto siê na ¿adne informacje dotycz¹ce jego rodziny. Jedynie Centralne Archiwum Wojskowe dysponowa³o sk¹pymi informacjami
dotycz¹cymi przebiegu s³u¿by.
Jeden d¹b ma symbolizowaæ
jedno nazwisko z listy katyñskiej.

kañców, aby nie pozostawali obojêtni na
niepokoj¹ce zdarzenia i informowali
o tym Policjê, sprawdzimy ka¿dy sygna³,
a wszystko po to abyœmy czuli siê bezpieczniej.
Korzystaj¹c z okazji pragnê wszystkim Pañstwu z³o¿yæ ¿yczenia spokojnych
i pogodnych Œwi¹t oraz wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym Roku.
– Bardzo dziêkujê za rozmowê. ¯yczê
wielu sukcesów w nadchodz¹cym Nowym Roku.
Rozmawia³a
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy Lesznowola

Przy dêbie umieszczane s¹ informacje
o osobie, której jest poœwiêcony.
Wszystkie dzia³ania, wynikaj¹ce z realizacji projektu, maj¹ kszta³towaæ poczucie przynale¿noœci do narodu i pañstwa
z jednoczesn¹ postaw¹ otwarcia na
œwiat oraz byæ wyrazem buntu przeciw
wszelkim przejawom totalitaryzmu
Na koniec doda³, ¿e z tym wiêksz¹
dum¹ ca³a spo³ecznoœæ szkolna pochyla siê
nad d³ugowiecznym drzewem upamiêtniaj¹cym postaæ porucznika Staœkiewicza.
PóŸniej g³os zabra³a Pani Wójt Maria
Jolanta Batycka W¹sik. Podziêkowa³a
szczególnie Pani dyrektor Beacie Róg,
Pani Agnieszce Huber oraz Pani Elizie
Makowskiej za inicjatywê i wielki trud
w³o¿ony w znalezienie informacji na temat porucznika Staœkiewicza. S³owa
uznania z Jej strony, szczere wzruszenie zebranych dowiod³y, ¿e osi¹gniêto
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za³o¿one cele, a w³¹czenie siê do akcji
„Katyñ – ocaliæ od zapomnienia” zaowocuje kultywowaniem przez m³odzie¿
pamiêci o ofiarach Katynia.
Po przemówieniach uczestnicy uroczystoœci przeszli przed budynek szko³y gdzie dokonano zasadzenia Dêbu Katyñskiego.
W uroczystoœciach udzia³ wziêli
przedstawiciele lesznowolskiego samorz¹du: Pani Maria Jolanta Batycka-W¹sik
–Wójt Gminy Lesznowola, Pani Bo¿enna Korlak – przewodnicz¹ca Rady Gminy, Pani Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
– sekretarz gminy, Pan Jacek Bulak – Dyrektor ZOPO, Dyrektorzy szkó³ z naszej
gminy oraz przedstawiciele Rady Rodziców Zespo³u Szkó³ w Nowej Iwicznej.

Uroczystoœæ by³a wyrazem ho³du z³o¿onego bohaterom, którzy nie zginêli
w otwartej walce, ale zostali skrytobójczo zamordowani na „nieludzkiej ziemi”. Sta³a siê okazj¹ do chwili refleksji
i zadumy, g³êbokich prze¿yæ.
Barbara Socha
ZSP w Nowej Iwicznej

Prawdziwie radosnych wi¹t
Bo¿ego Narodzenia oraz
umiechu i ¿yczliwoci na
ka¿dy dzieñ Nowego Roku wszystkim
czytelnikom ¿yczy ca³a spo³ecznoæ
Zespo³u Szkó³ w Nowej Iwicznej.
Aby wszystkie dni w roku by³y tak piêkne
i szczêliwe, jak ten jeden wigilijny
wieczór.

...gdzie jeszcze ludziom
tak dobrze jak tu
 tylko w Mrokowie...
rozbrzmiewa³y s³owa piosenki przygotowanej przez uczniów podczas akademii z okazji œlubowania klas pierwszych
gimnazjum w dniu 14 paŸdziernika
2009 r. Dok³adamy wszelkich starañ, by
te s³owa nie by³y tylko dobrze dobranym
rymem.
W naszej szkole, wychodz¹c naprzeciw problemom wspó³czesnego œwiata,
bardzo du¿y nacisk k³adziemy na edukacjê ekologiczn¹
i prozdrowotn¹ naszych uczniów.
Od czterech lat w ramach dzia³alnoœci
szkolnego ko³a PCK
w gimnazjum uczniowie przygotowuj¹ jab³kowy poczêstunek dla
uczniów i pracowników szko³y akcentuj¹c
w ten sposób obchody
Œwiatowego Dnia Walki z G³odem.
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Akcje te s¹ mo¿liwe dziêki przychylnoœci rodziców, którzy sponsoruj¹ owoce, za co w tym miejscu serdecznie dziêkujemy.
Na zdjêciu cz³onkowie ko³a z jab³kami przygotowanymi do rozdania.
Szko³a sprzyja zachowaniom promuj¹cym zdrowie. Z pomoc¹ rodziców podejmujemy dzia³ania, które propaguj¹
ideê spo¿ywania owoców i warzyw
oraz soków organizuj¹c Dzieñ Promocji
Zdrowia. Prowadzone
w ramach tego dnia
lekcje tematyczne,
przedstawienia i konkursy maj¹ na celu
popularyzacjê zdrowych nawyków ¿ywieniowych.
Cz³onkowie ko³a
biologicznego czêstuj¹ ca³¹ spo³ecznoœæ
szkoln¹ sokami.

Tego dnia mo¿na by³o równie¿ skosztowaæ soków przygotowywanych na
miejscu ze œwie¿ych owoców i warzyw.
O dziwo – najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³ siê sok z buraka czerwonego!!!
Podejmujemy ró¿norodne próby zainteresowania naszych uczniów i ich rodziców tematyk¹ ekologiczn¹.
Szkolny ogródek meteorologiczny
s³u¿y cz³onkom Klubu Meteorologicznego do prowadzenia sta³ych obserwacji
warunków klimatycznych w Mrokowie.
Efekty pracy uczniów prowadzonej pod
kierunkiem nauczyciela geografii i przyrody p. Jolanty Januszewicz mog¹ zoba-
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czyæ wszyscy uczniowie podczas Dnia
Ekologicznego
Opiekun ko³a „M³odzi Ekolodzy”
p. Aneta Michalczyk proponuje uczniom
klas 4-6 udzia³ w Turnieju Wiedzy Ekologicznej.
Na zdjêciu uczniowie, którzy podjêli
rywalizacjê turniejow¹.
W bie¿¹cym roku szkolnym w³¹czyliœmy siê równie¿ do programu fundacji
Arka „Kochasz dzieci, nie pal œmieci”.
Problem skutków spalania œmieci w pie-

cach domowych sta³ siê tematem referatu przygotowanego na zebranie z rodzicami i odczytanego przez wychowawców klas.
Staramy siê dotrzeæ z nasz¹ akcj¹ do
rodziców równie¿ poprzez ulotki i plakaty, które cz³onkowie ko³a M³odzi Ekolodzy rozdawali w swoich miejscowoœciach.
Jednym ze sposobów rozwi¹zania
problemu œmieci jest segregacja odpadów. Od kilku lat organizujemy w szkole zbiórki makulatury, zbiórki podrêczników u¿ywanych oraz zu¿ytych baterii.

Spotkania z logoped¹,
czyli o czym powinni pamiêtaæ rodzice w trosce
o prawid³owy rozwój jêzykowy swojego dziecka?
Dobry klimat emocjonalny w rodzinie, zaspokajanie podstawowych potrzeb psychicznych, ograniczanie sytuacji stresowych, czêste rozmowy, uczestniczenie w zabawach dziecka sprawiaj¹, ¿e aktywnoœæ poznawcza wzrasta,
a jêzyk dziecka siê lepiej rozwija. Poni¿ej zostan¹ przedstawione najwa¿niejsze punkty dotycz¹ce wspomagania rozwoju mowy dziecka.
1. Warto zachêcaæ dziecko do mównienia, nawet jeœli ma zaburzon¹
wymowê.
2. Warto czytaæ i opowiadaæ bajki, nazywaæ miejsca, w których dziecko
siê w³aœnie znajduje, opowiadaæ
o otoczeniu.
3. Warto uczyæ dziecko wierszyków,
piosenek, ³amig³ówek jêzykowych,
przys³ów, wspólnie z nim s³uchaæ
muzyki, audycji radiowych, tañczyæ.
4. Warto pokazywaæ napisane s³owa,
pokazywaæ litery ca³ego alfabetu,
uczyæ tego, i¿ g³oska, a litera to dwa
ró¿ne œwiaty.
5. Warto dostarczaæ dziecku bogatych

6.

7.
8.

9.

i precyzyjnych informacji na temat
przedmiotów, obrazów.
Warto æwiczyæ jego aparat artykulacyjny (æwiczenia jêzyka, warg, æwiczenia oddechowe). Przyk³ady tych
æwiczeñ bêd¹ przedstawione w nastêpnych artyku³ach.
Warto byæ cierpliwym w odpowiadaniu na zadawane pytania.
Nie nale¿y naœladowaæ dzieciêcej
wymowy, unikaæ spieszczeñ.
U¿ywanie jêzyka dziecka bowiem
znacznie utrudnia mu naukê poprawnej mowy. Zdrobnienia stosowaæ mo¿na g³ównie w zabawie.
Nie wymagaæ zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych g³osek.
Zdrowe, normalnie s³ysz¹ce dziecko przyswaja sobie mowê do 5-6
roku ¿ycia.
W 1-2 roku ¿ycia dziecko powinno
wymawiaæ nastêpuj¹ce g³oski: a, o,
u, i, y, e, p, pi, b, b i, m, mi, t, d, n, l.
W 2-3 roku ¿ycia: ê, ¹, w, wi, f, fi, œ, Ÿ,
æ, dŸ, ñ, k, ki, g, gi, ch, chi, j, ³, s, z, dz.
W 3-5 roku ¿ycia: sz, ¿, cz, d¿, r.

W tym roku szkolnym od wrzeœnia
uda³o nam siê ju¿ zebraæ ponad 1000
kilogramów makulatury!
Mamy nadziejê, ¿e podejmowane
przez nas inicjatywy zaowocuj¹ w przysz³oœci i wychowamy kolejne pokolenia
œwiadome potrzeby dzia³añ na rzecz œrodowiska. Jesteœmy przeœwiadczeni
o tym, ¿e ukszta³towane w dzieciñstwie
zachowania bêd¹ decydowa³y o stylu
¿ycia po osi¹gniêciu doros³oœci naszych
uczniów.
Aneta Michalczyk
nauczyciel biologii i przyrody w ZSP
w Mrokowie

Rozwój poszczególnych dzieci bywa
nieharmonijny zatem mog¹ nast¹piæ pewne odstêpstwa. Je¿eli dziecko póŸno zaczê³o mówiæ, to nie
mo¿na oczekiwaæ, ¿e w 6-7 roku
¿ycia rozwój jego mowy bêdzie zakoñczony. Takie dziecko bêdzie musia³o w³o¿yæ wiêcej czasu i wysi³ku,
aby nadrobiæ zaleg³oœci.
Je¿eli dziecko nie jest przygotowane
pod wzglêdem sprawnoœci narz¹dów
mowy, s³abo ró¿nicuje s³uchowo
dŸwiêki mowy, a jest zmuszane do
wymawiania zbyt trudnych dla niego
g³osek, to zaczyna je zniekszta³caæ
i wymawiaæ nieprawid³owo.
10. Nie nale¿y nak³aniaæ dziecka do wielokrotnych powtórzeñ nieprawid³owych wymówieñ w nadziei, ¿e poprawi to jego wymowê.
Skutkiem tego bêdzie utrwalenie
b³êdnie realizowanych dŸwiêków.
11. Nie nale¿y wyœmiewaæ, zawstydzaæ
czy karaæ za jego nieprawid³ow¹
wymowê.
12. Nie nale¿y przestawiaæ dziecka leworêcznego na praw¹ rêkê bez konsultacji z psychologiem i logoped¹.
Joanna Ba³azy
logopeda ogólny
surdologopedia, glottodydaktyk
ZSP w Mrokowie
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ZSP Lesznowola na progu zimy
Od pocz¹tku roku szkolnego ¿ycie w
placówce toczy siê utartym torem: nauka, nauka, nauka… Oczywiœcie oprócz
ciê¿kiej pracy szko³a jest miejscem,
w którym têtni ¿ycie. Organizowane s¹
zajêcia dodatkowe, wycieczki dydaktyczne, wieczorki klasowe, dyskoteki.
Podjêliœmy tak¿e szereg dzia³añ zwi¹zanych z wyborem patrona. O czym warto
wspomnieæ?

PAMIÊTAMY O ZMAR£YCH
30 paŸdziernika, jak co roku uczniowie klas I-III odwiedzili Miejsce Straceñ
w Magdalence. Z³o¿yliœmy kwiaty i zapaliliœmy znicze. Chwil¹ ciszy uczciliœmy
pamiêæ poleg³ych. Mieliœmy okazjê poznaæ historiê i zobaczyæ najwa¿niejszy
w naszej gminie pomnik pamiêci narodowej, miejsce rozstrzelania 223 osób. Dla
wszystkich uczestników wycieczki by³a to
wspania³a lekcja wiedzy o przesz³oœci,
a tak¿e ogromne prze¿ycie. Szóste klasy
wybra³y siê na Cmentarz Pow¹zkowski.
Uczniowie odwiedzili groby s³awnych Polaków, m.in. Czes³awa Niemena, Stanis³awa Moniuszki, zapalaj¹c symboliczny
znicz. Zwiedziliœmy tak¿e katakumby
i now¹ wojskow¹ czêœæ Pow¹zek, gdzie
spoczywaj¹ Alek, Rudy i Zoœka – bohaterowie „Kamieni na szaniec”.

Nasz spektakl by³ jedyny w swoim rodzaju, co potwierdzi³y wyniki przegl¹du przekazane dzieciom podczas uroczystej Gali w dn. 27
listopada. Amatorski zespó³
m³odych aktorów zaj¹³ III miejsce w swojej kategorii wiekowej. Ponadto uczennica klasy
IIa Klaudia Gawrych otrzyma³a
wyro¿nienie za znakomit¹ grê
aktorsk¹. Mali aktorzy otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz
statuetkê, która stanie siê inspiracj¹ dla innych uzdolnionych uczniów
oraz uœwietni wizerunek szko³y.

KONKURSY PRZEDMIOTOWE
Do etapu rejonowego konkursów
przedmiotowych organizowanych przez
Mazowieckie Kuratorium Oœwiaty awansowali nastêpuj¹cy uczniowie szko³y
podstawowej: K. Marczewska (VIb),
A. Szulowska (VIa), M. Czechowicz (VIa)
z jêzyka polskiego oraz K. Marczewska
(VIb) i P. Dru¿yñski (VIa) z przyrody. Do
etapu rejonowego przyst¹pili równie¿
nastêpuj¹cy uczniowie gimnazjum:
K. Chrzanowska (IIIb) z j. polskiego,
M. Rowiñski (IIa) oraz J. Tabaka (IIIb)
z historii oraz T. Kulawik (IIIb). A. Kampczyk (IIIb)i T. Pa³czak (IIIb) z geografii.

VI GMINNE TEATRALIA

GIMNAZJADA LZS W SIATKÓWCE

W dniach 24 i 25 listopada 2009 roku
odby³ siê przegl¹d amatorskich grup teatralnych z terenu gminy Lesznowola.
Miejscem prezentacji by³ piêknie odnowiony budynek œwietlicy œrodowiskowej
w £azach. Szko³ê w Lesznowoli reprezentowa³ w tym roku zespó³ szeœciu
uczniow z klasy IIa i IIc Szko³y Podstawowej: Alicja Bala, Katarzyna Fija³kowska, Klaudia Gawrych, Aleksandra Komorowska, Konrad
Leszczyñski, Micha³ Wo³osewicz. Pod kierunkiem swych
wychowawców- p. El¿biety Moczyd³owskiej i p. Joanny Krusiewicz – dzieci przygotowa³y pe³ne humoru przedstawienie,
pt. „Siedem lat nieszczêœcia”. Spotka³o
siê ono z bardzo przychylnym przyjêciem, zarówno ze strony jury, jak i zgromadzonej publicznoœci.

W tym roku gimnazjada odby³a siê
w Nadarzynie. Wystartowa³o w niej szereg
licz¹cych siê zespo³ów z Mazowsza. Bój
by³ zaciêty. Niestety obie dru¿yny z Lesznowoli (dziewcz¹t i ch³opców) uleg³y, bêd¹cemu w tym roku w doskona³ej formie,
Nadarzynowi. W klasyfikacji koñcowej
ch³opcy zajêli II, a dziewczêta III miejsce.
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W sk³ad zespo³u ch³opców wchodzili: Tomasz Leszczyñski, Patryk Borowski,
Tomasz Pa³czak, Damian Seliga, Mateusz
Konopka, £ukasz Solarski, Artur Kampczyk, Hubert Piotrowicz, Piotr Melon,
Karol Ferenc, Konrad Dudek i Aleksander Korporowicz.

Sk³ad zespo³u dziewcz¹t to: Sylwia
Jakubczak, Nina Pyæ, Eliza Winterot,
Zuzanna D¹browska, Ewa Stok³os, Leokadia ¯ukowska, Paulina Perzyna i Karolina Kowalczyk

ZAJÊCIA SPORTOWE
Zespó³ Szkó³ Publicznych w Lesznowoli posiada szerok¹ gamê sportowych
zajêæ pozalekcyjnych. Coœ dla siebie
znajda zarówno dziewczêta jak i ch³opcy ze szko³y podstawowej i gimnazjum.
SKS ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹. Szko³a udostêpnia zaplecze sportowe dla klubu LUKS Set Lesznowola, w ramach którego prowadzone s¹ zajêcia z pi³ki siatkowej dla klas IV-V SP, VI SP -I Gim. Oraz
pi³ki no¿nej dla klas I-III, IV-VI SP. Nie
znaczy to, ¿e nie mo¿na zrobiæ czegoœ
wiêcej w tej dziedzinie.
Zapraszamy rodziców do organizacji zajêæ sportowych. Mamy now¹ piêkn¹ salê lustrzan¹ – idealn¹ dla pañ (fitness itp.).) Codziennie po 16.00 stoj¹
wolne sto³y do tenisa sto³owego, mo¿na przyjœæ z rodzin¹.
W pi¹tki od 19.00 do 21.00 jest siatkówka dla zaawansowanych. Chcemy
równie¿ uruchomiæ siatkówkê
dla niezaawansowanych, mile
widziane panie. Zapisy w sekretariacie u p. Beaty Chojnackiej
lub u p. Paw³a Janusa (nauczyciel wychowania fizycznego).
Pawe³ Janus
Joanna Krusiewicz
El¿bieta Moczyd³owska
ZSP w Lesznowoli
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Wybieramy patrona
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Lesznowoli
Procedury
Sk³adanie wniosków
20 listopada up³yn¹³ termin sk³adania propozycji kandydatów na patrona
szko³y. Do sekretariatu wp³ynê³o 9 wniosków z³o¿onych przez rodziców,
uczniów i nauczycieli.

Do kolejnego etapu g³osowania komisja
do selekcji kandydatów dopuœci dwóch
– tych którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê
g³osów w poszczególnych g³osowaniach. Zasada porozumienia wydajê siê
najlepsz¹ opcj¹. Trudno sobie wyobraziæ obchodzenie Dni Patrona czy realizowanie ró¿nych zadañ z nim zwi¹zanych w przypadku braku takiej ugody.

Wstêpny wybór trzech kandydatów
Kilka dni póŸniej zebra³a siê szeœcioosobowa komisja sk³adaj¹ca siê z przedstawicieli wszystkich stanów, aby dokonaæ wstêpnej selekcji kandydatów. Do nastêpnego etapu przeszli: Nobliœci Polscy
(wniosek z³o¿ony przez 23 nauczycieli),
ks. Jerzy Popie³uszko (dwa wnioski: jeden
z³o¿ony przez uczniów klasy Ia gimnazjum, a drugi przez nauczycielkê religii)
oraz p. Bogus³awa Liwiñska, zarekomendowana przez rodziców i uczniów klasy
Va szko³y podstawowej. Kandydatury,
które nie uzyska³y poparcia komisji to:
Stanis³aw Wawrzyniec Staszic, Armia Krajowa, Leszek Ko³akowski, Ryszard Kapuœciñski i Maria Sk³odowska-Curie.

Nasi kandydaci

Pierwsza, bardzo wstêpna prezentacja trzech wy³onionych kandydatów dla
rodziców odby³a siê 25 listopada br.
podczas zebrañ, gdzie zainteresowani
mogli zapoznaæ siê z materia³ami wyeksponowanymi na sztalugach oraz ulotkami informacyjnymi przygotowanymi
przez osoby zg³aszaj¹ce ww. kandydatury. Kampania reklamowa kandydatów
przewidziana jest do 16 grudnia, czyli
do dnia, w którym odbêd¹ siê wybory.
Jej przebieg i intensywnoœæ w du¿ym
stopniu bêdzie zale¿a³a od aktywnoœci
„komitetów wyborczych”.

Pani Bogus³awa Liwiñska – wspó³za³o¿ycielka szko³y i jej wieloletnia kierowniczka. ¯y³a w latach 1900-1973. Do
Lesznowoli przyby³a z mê¿em po drugiej wojnie œwiatowej. Pracowa³a jako
nauczycielka j. polskiego i historii. Wraz
z mieszkañcami stworzy³a Komitet Budowy Szko³y, który w konsekwencji doprowadzi³ do powstania w 1954 pierwszej szko³y w powiecie z kanalizacj¹
i centralnym ogrzewaniem.
Ks. Jerzy Popie³uszko (1947-1984) –
duchowny katolicki zaanga¿owany w walkê z komunizmem. Msze, które odprawia³ przyci¹ga³y mieszkañców z odleg³ych dzielnic Warszawy i okolic. Nêkany
przez w³adzê i w koñcu brutalnie zamordowany przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa.
Nobliœci Polscy – do grona których
zaliczamy szeœciu Polaków. Wœród nich
jest Maria Curie-Sk³odowska, jedyna
kobieta na œwiecie która otrzyma³a Nagrodê Nobla dwukrotnie: z fizyki i chemii. Laureatami w dziedzinie literatury
zostali Henryk Sienkiewicz autor „Trylogii” czy „Quo Vadis”, W³adys³aw Reymont („Ch³opi”), Czes³aw Mi³osz i Wis³awa Szymborska, a Pokojowa Nagroda Nobla przypad³a Lechowi Wa³êsie.
Lista ta nie jest zamkniêta i mo¿e ci¹gle
ulec rozszerzeniu, byæ mo¿e kiedyœ znaj-

Ostateczny wybór

1. POLSCY LAUREACI NAGRODY NOBLA

Prezentacja kandydatów
spo³ecznoœci szkolnej

Procedura samego wyboru patrona
jest analogiczna jak w innych szko³ach,
czyli ka¿dy stan (rodzice, uczniowie,
nauczyciele) g³osuje oddzielnie. Je¿eli
w wyniku g³osowania ka¿da spo³ecznoœæ
szkolna wybierze tê sam¹ osobê – zostaje ona automatycznie patronem szko³y. W przypadku braku porozumienia,
czyli wtedy, gdy poszczególne grupy g³osuj¹ce wybior¹ innego kandydata zostan¹ przeprowadzone powtórne wybory.

Henryk Skienkiewicz
(1846-1916)

W³adys³aw Reymont
(1867-1926)

Maria Curie-Sk³odowska
(1867-1934)

dzie siê na niej ktoœ wywodz¹cy siê z naszej ma³ej ojczyzny.

Jaki powinien byæ patron?
Przede wszystkim taki, który zdobêdzie poparcie jak najwiêkszego grona
rodziców, uczniów i nauczycieli. Przy
wyborze nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e
nasza placówka sk³ada siê z przedszkola, szko³y podstawowej i gimnazjum, czyli
dosyæ rozleg³ej grupy wiekowej. Patron
powinien byæ na tyle uniwersalny by mo¿na by³o go zaprezentowaæ ka¿demu bez
wzglêdu na wiek. Powinien byæ postaci¹
pozytywn¹, najlepiej bez ra¿¹cych plam
na honorze. Z drugiej strony trzeba pamiêtaæ, ¿e ludzi bez wad trudno znaleŸæ
i nieznaczne ¿yciowe potkniêcia mog¹
te¿ byæ dla uczniów kszta³c¹ce. Nie nale¿y równie¿ zapominaæ, ¿e wybór poci¹ga okreœlone konsekwencje. Co roku
szko³a bêdzie zobowi¹zana podejmowaæ
ró¿ne dzia³ania zwi¹zane z patronem. Im
wiêcej mo¿liwoœci dzia³añ daje nam wybrany patron tym lepiej. Dobrze, by
oprócz akademii ku czci patrona (najlepiej innej co roku) odbywa³y siê konkursy, warsztaty, wycieczki, spotkania z osobami z zewn¹trz, czy te¿ by³yby realizowane projekty oparte na wspó³pracy z innymi organizacjami w sposób bezpoœredni lub poœredni z nim zwi¹zanych.
Na koniec warto dodaæ, i¿ dokonujemy wyboru na d³ugie lata. Szko³a mia³a
ju¿ jednego patrona – genera³a Œwierczewskiego, którego kamienne popiersie by³o najpierw wystawiane na widok
publiczny, a potem wstydliwie chowane.
Wybierzmy wiêc teraz œwiadomie, aby
nastêpne pokolenia nie musia³y obalaæ
postawionych przez nas „pomników”.
Beata Pa³czak

Czes³aw Mi³osz
(1914-1918)

Lech Wa³esa
(ur. 1943)

Wis³awa Szymborska
(ur. 1923)

2. KS. JERZY POPIE£USZKO

ks. Jerzy Popie³uszko
(1947-1984)
3. BOGUS£AWA LIWIÑSKA

Bogus³awa Liwiñska
(1900-1982)
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W s³onecznej szkole
PaŸdziernik i listopad to dla
uczniów Szko³y Podstawowej w Mysiadle nie tylko czas wytê¿onej nauki, ale i wielu ciekawych imprez,
spotkañ, konkursów i akcji charytatywnych.
W paŸdzierniku obchodziliœmy
dzieñ Komisji Edukacji Narodowej.
W zwi¹zku z tym œwiêtem uczniowie klas: IIIB, IVA i IVB przygotowali programy artystyczne, w których
wyrazili swoim nauczycielom wdziêcznoœæ za ich trud. Pop³ynê³o mnóstwo ciep³ych s³ów, które sprawi³y pedagogom
wiele radoœci i dostarczy³y wzruszeñ.

Nastêpnie wszyscy udali siê do teatru.
Klasy m³odsze obejrza³y spektakl Teatru
Baj pt. „Cudowna lampa Alladyna”, a starsze przedstawienie Teatru Na Woli
„Czerwony Kapturek. Ostateczne starcie”.

.

Listopad równie¿ obfitowa³ w wydarzenia. Uczciliœmy 91 rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci uroczystym apelem, przygotowanym przez klasê V oraz konkursem piosenki patriotycznej. Zosta³ tak¿e rozstrzygniêty konkurs plastyczno-historyczny na komiks dotycz¹cy II wojny œwiatowej.
Nastêpnie 20 listopada spotkaliœmy siê na imprezie pod has³em
SZKO£A Z PRAWAMI DZIECKA zorganizowanej w 20 rocznicê uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Podczas spotkania uczniowie
mieli okazjê nie tylko pog³êbiæ swoj¹ wiedzê na temat przys³uguj¹cych im
praw, instytucji ich strzeg¹cych oraz demokracji w szkole, ale tak¿e uczyli siê
szacunku wobec praw przys³uguj¹cych
innym. Spróbowali zorganizowaæ w³asne
mini-pañstwo i u³o¿yæ kodeks podstawo-

wych praw i norm w nim obowi¹zuj¹cych tak, by zapewniæ godne ¿ycie
wszystkim jego mieszkañcom, co okaza³o siê nie³atwym zadaniem. Znacznie
prostsze by³o za to przygotowanie scenki ilustruj¹cej wylosowany punkt Konwencji o Prawach Dziecka. Impreza zakoñczy³a siê og³oszeniem konkursu plastycznego pod has³em „Naucz siê upominaæ o swoje prawa, ale pamiêtaj, ¿e
inni te¿ je maj¹”.
Listopad i grudzieñ to czas, kiedy
szczególnie chêtnie pomagamy potrzebuj¹cym. Uczniowie Szko³y Podstawowej
w Mysiadle postanowili wiêc w³¹czyæ siê
do ogólnopolskiej akcji organizowanej
przez towarzystwo „Nasz Dom” pod has³em „Góra Grosza”. Przez dwa tygodnie
bêd¹ zbieraæ pieni¹dze, które pomog¹ ich
rówieœnikom z rodzinnych domów dziecka i znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji
finansowej. Przygotowuj¹ równie¿ paczki œwi¹teczne dla dzieci z ma³ej szko³y
w Huszlewie ko³o Bia³ej Podlaskiej, w których znajd¹ siê s³odycze, zabawki, artyku³y papiernicze oraz ksi¹¿ki.
Joanna Kaczor
Nauczyciel SP w Mysiadle

Pasowanie na ucznia
w Szkole Podstawowej
w Mysiadle
14 paŸdziernika w Domu Kultury w
Mysiadle odby³a siê huczna uroczystoœæ
œlubowania uczniów klas pierwszych ze
szko³y podstawowej w Mysiadle. W organizacjê i realizacjê tego przedsiêwziêcia mnóstwo wysi³ku i serca w³o¿y³y panie Marzena Or³owska, Joanna Koczuk
i Joanna P³atek. Efekty by³y fantastyczne – dzieci wspaniale tañczy³y, œpiewa³y, a jako dowód swojej szkolnej dojrza³oœci z³o¿y³y podpisy pod tekstem œlu-
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bowania. Tradycyjnie ju¿
panie dyrektor Monika Rutkowska i Ma³gorzata Gajcy
pasowa³y uczniów wielkim
o³ówkiem oraz wrêczy³y
pe³noprawnym ju¿ pierwszoklasistom pami¹tkowe
dyplomy. Uroczystoœæ na pewno zapadnie na d³ugie lata w pamiêci jej bohaterom i bêd¹ mogli do niej wracaæ jako do
wspania³ego prze¿ycia, które rozpoczê-

³o ich œwiadom¹ podró¿ przez szkolne
¿ycie.
Joanna P³atek
Nauczycielka SP w Mysiadle
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Chór z £az laureatem piewaj¹cej Polski
21 listopada 2009 r. w Mazowieckim
Centrum Kultury i Sztuki odby³ siê Regionalny Przegl¹d Chórów Szkolnych
programu „Œpiewaj¹ca Polska”, podczas
którego Chór Zespo³u Szkó³ w £azach
zdoby³ Br¹zowy Dyplom. Chór bierze
udzia³ w programie od 2006 roku, trzykrotnie zdobywa³ nagrody podczas
Przegl¹dów Regionalnych. W tym roku
do konkursu stanê³o 12 zespo³ów i –
jak co roku – poziom przegl¹du by³
wysoki. Wiele zespo³ów wykonywa³o
kilkug³osowe pieœni a cappella. Wœród
piosenek dominowa³a tematyka patriotyczna. Chór z £az, w którym dominuj¹c¹ grupê stanowi¹ w tym roku uczniowie klas 4 szko³y podstawowej, wykona³ trzy utwory (w tym dwa dwug³osowe): „Czas wakacji”, „Bia³e ró¿e” oraz
„£azienki”.
Celem programu „Œpiewaj¹ca Polska”
jest propagowanie œpiewu chóralnego
wœród dzieci i m³odzie¿y, kszta³cenie
œwiadomych odbiorców sztuki, zachêcanie do ¿ywego kontaktu z muzyk¹ oraz
rozwój muzykalnoœci m³odych wyko-

ZS w £azach
Podziêkowanie
W ramach przygotowañ do
wizyty goœci z Kenii zorganizowaliœmy kiermasz dobroczynny.
Sprzedawane by³y prace
uczniów i nie tylko. Dziêkujemy
wszystkim za pomoc w organizacji kiermasz, a tak¿e wszystkim, którzy zechcieli wesprzeæ
nasz¹ akcjê.

nawców. Zajêcia s¹ wspó³finansowane
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz gminê Lesznowola. Chórzyœci pracuj¹ 4 godziny tygodniowo nad swoim warsztatem wokal-

nym, poznaj¹c jednoczeœnie dzie³a wybitnych twórców.
Olivia Kaczyñska
ZS w £azach

Kolejny Klub Przedszkolaka
w Gminie Lesznowola
Badania przeprowadzane w krajach
UE potwierdzaj¹ tezê, ¿e to w³aœnie w
okresie przedszkolnym dziecko nabywa
podstawowe umiejêtnoœci spo³eczne,
werbalne i emocjonalne niezbêdne
w dalszym ¿yciu. Dzieci objête wczesn¹
i d³ugotrwa³¹ edukacj¹ przedszkoln¹
znacznie czêœciej odnosz¹ sukcesy w toku dalszej edukacji, a tak¿e póŸniej na
rynku pracy.
Szczególne znaczenie ma równie¿
edukacja przedszkolna w niwelowaniu
ró¿nic spo³ecznych i rozwojowych dzieci
pochodz¹cych z gorzej sytuowanych
grup spo³ecznych, w szczególnoœci z terenów wiejskich. Dostêp do edukacji
przedszkolnej znacznie u³atwia rodzicom godzenie obowi¹zków rodzicielskich i zawodowych.
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom
mieszkañców £az Gmina Lesznowola
wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodziców

„TU” z Zalesia Górnego przyst¹pi³a do
realizacji projektu Nasze Ma³e Mazowieckie Przedszkola. Partnerem merytorycznym projektu jest Federacja Inicjatyw
Oœwiatowych.
W ramach tego projektu we wrzeœniu
br. w œwietlicy w £azach powsta³ ju¿ drugi „Klub Przedszkolaka” (pierwszy z powodzeniem ju¿ od 3 lat funkcjonuje
w Magdalence).
Celem projektu jest zwiêkszenie
szans edukacyjnych dzieci wiejskich
poprzez upowszechnienie edukacji
przedszkolnej. Liderem projektu jest
Stowarzyszenie Rodziców „TU”, które
wygra³o konkurs og³oszony przez Mazowieck¹ Jednostkê Wdra¿ania Projektów Unijnych. Przez okres 20 miesiêcy projekt bêdzie finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego – Program Operacyjny Kapita³
Ludzki.
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Utworzony w £azach „Klub Przedszkolaka” funkcjonuje 5 dni w tygodniu, 3 godziny dziennie i realizuje pe³n¹ podstawê programow¹ wychowania przedszkolnego, zgodnie z przepisami i wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Projekt Nasze Ma³e Mazowieckie Przedszkola zapewnia:
• pomoc organizacyjn¹ przy tworzeniu
Klubu,
• wyposa¿enie w meble,
• zatrudnienie na 1/2 etatu nauczyciela,
• pokrycie bie¿¹cych kosztów dzia³alnoœci: materia³y plastyczne, pomoce dydaktyczne, zabawki, œrodki czystoœci,
• pomoc merytoryczn¹ psychologa,
pedagoga, logopedy,
• organizacjê dodatkowych zajêæ muzycznych, plastycznych, nauki jêzyka
angielskiego,

W dniu 30.09.br odby³y siê Mistrzostwa Gminy Lesznowola w Pi³ce No¿nej
Dziewcz¹t i Ch³opców Gimnazjów. Zawody odby³y siê na stadionie w Lesznowoli, przy ulicy Szkolnej. Turniej rozgrywany by³ systemem „ka¿dy z ka¿dym”.
Do rozgrywek zarówno dziewcz¹t jak
i ch³opców przyst¹pi³o po trzy dru¿yny.
Na boisku zespo³y liczy³y piêciu zawodników plus bramkarz, a czas gry wynosi³ 2 x 12 minut. Wœród dziewcz¹t tryumfowa³y zawodniczki z Lesznowoli
wygrywaj¹c jedno spotkanie z Now¹
Iwiczn¹ 1:0 i jedno bezbramkowo remisuj¹c z dziewczêtami z Mrokowa. Drugie miejsce przypad³o dru¿ynie z Mrokowa, która w rzutach karnych pokona³a dzielnie walcz¹ce zawodniczki z Nowej Iwicznej. W rozgrywkach ch³opców

Samorz¹d Gminy Lesznowola udostêpni³ bezp³atnie na potrzeby „Klubu
Przedszkolaka” pomieszczenia w zmodernizowanym obiekcie œwietlicy w £azach, pokrywa równie¿ koszty bie¿¹ce, takie jak ogrzewanie, pr¹d, woda,
gaz.

Edukacja przedszkolna zajmuje bardzo wa¿ne miejsce w systemie oœwiatowym Gminy Lesznowola. Dowodem
na to niech bêdzie fakt, ¿e na naszym
terenie funkcjonuje 5 publicznych
przedszkoli, 2 „Kluby Przedszkolaka”
oraz 9 niepublicznych przedszkoli, na
które przekazywane s¹
ogromne œrodki finansowe
z bud¿etu gminy.
„Klub Przedszkolaka”
w £azach, to kolejna wa¿na
inicjatywa w zakresie rozbudowy infrastruktury spo³ecznej Gminy.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO

Mistrzostwa Gminy Lesznowola
w Pi³ce No¿nej
W rozgrywkach powiatowych ch³opMistrzami Gminy Lesznowola okazali siê
zawodnicy z Mrokowa pokonuj¹c po
zaciêtym meczu gimnazjalistów z Nowej
Iwicznej 4:3 i zwyciêstwie nad Lesznowol¹ 3:1. Drugie miejsce przypad³o zespo³owi z Nowej Iwicznej po zwyciêskim
meczu nad Lesznowol¹ 2:1. Na zawodach powiatowych Gminê Lesznowola
reprezentowaæ bêd¹ wœród dziewcz¹t
gimnazjalistki z Lesznowoli, natomiast
wœród ch³opców zespó³ z Mrokowa.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. Sportu

ców, które odby³y siê dnia 12 paŸdziernika br. na stadionie w Piasecznie zespó³
z Mrokowa zaj¹³ 3 miejsce. Gratulujemy.
Sk³ad br¹zowych medalistów:
1. Mateusz Fabisiak
2. Patryk Neska
3. Kamil Paku³a
4. Mateusz Karaœkiewicz
5. Mateusz Bocheñski
6. Patryk Zakrzewski
7. Piotr Kalicki
8. Artur Sarnowski
9. Piotr Paku³a
10. Robert Bêza
Trener: Jacek Kitliñski

Mistrzostwa Gminy Lesznowola w Pi³ce No¿nej Dziewcz¹t
1. Nowa Iwiczna – Mroków
2:2 (k.2:3)
2. Nowa Iwiczna – Lesznowola 0:1
3. Mroków – Lesznowola
0:0
1. miejsce Gimnazjum w Lesznowoli
2. miejsce Gimnazjum w Mrokowie
3. miejsce Gimnazjum w Nowej Iwicznej
Mistrzostwa Gminy Lesznowola w Pi³ce No¿nej Ch³opców
1. Nowa Iwiczna.– Mroków
3:4
2. Nowa Iwiczna – Lesznowola 2:1
3. Mroków – Lesznowola
3:1
1. miejsce Gimnazjum w Lesznowoli
2. miejsce Gimnazjum w Mrokowie
3. miejsce Gimnazjum w Nowej Iwicznej
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Mistrzostwa Gminy Lesznowola w Koszykówce
Dnia 28 paŸdziernika br. na hali sportowej w £azach odby³y siê Mistrzostwa
Gminy Lesznowola w Koszykówce Gimnazjów dziewcz¹t i ch³opców. W rozgrywkach dziewcz¹t wystartowa³y cztery Gimnazja: z Nowej Iwicznej, Mrokowa, Lesznowoli i £az. W meczu otwarcia dziewczêta z Lesznowoli musia³y
uznaæ wy¿szoœæ gimnazjalistek z Mrokowa 4:12. W kolejnym spotkaniu rozgrywek dziewcz¹t £azy pokona³y 10:4
dru¿ynê z Nowej Iwicznej. Zawodniczki
z Mrokowa rozgromi³y zespó³ z Nowej
Iwicznej 11:2 i przystêpowa³y do ostatniego spotkania bez pora¿ki i do zwyciêstwa w ca³ym turnieju potrzebowa³y
remisu w ostatnim meczu z £azami. Jak
to w sporcie bywa Gimnazjum z Mrokowa uleg³o dzielnie walcz¹cym zawodniczkom z £az 2:4, ale i tak zosta³y Mistrzyniami Gminy Lesznowola dziêki
dobremu bilansowi zdobytych ma³ych
punktów. Na drugim miejscu z dorobkiem dwóch zwyciêstw uplasowa³y siê
£azy, za którymi znalaz³y siê dziewczêta z Nowej Iwicznej.
Do rozgrywek ch³opców zg³osi³y siê
gimnazja z Nowej Iwicznej, Mrokowa i £az.
Bezkonkurencyjnym zespo³em okaza³o siê

Gimnazjum z Nowej Iwicznej wygrywaj¹c wszystkie spotkania.
W walce o drugie miejsce £azy pokona³y Mroków 8:6 zajmuj¹c podobnie jak w rozgrywkach dziewcz¹t drugie miejsce.
Na zawodach powiatowych
Gminê Lesznowola bêd¹ reprezentowaæ: Gimnazjum z Mrokowa
(dziewczêta) i Gimnazjum z Nowej
Iwicznej (ch³opcy) – trzymamy
kciuki i ¿yczymy dalszych sukcesów.

Mecz dziewcz¹t Nowa Iwiczna – £azy

Mistrzostwa Gminy Lesznowola w Koszykówce Dziewcz¹t 28.10.2009 r.
Wyniki poszczególnych spotkañ
1. Gimn. Lesznowoli – Gimn. Mrokó w

4:12

Klasyfikacja koñcowa
1. miejsce Gimnazjum w Mrokowie

2. Gimn. £azy – Gimn. Nowa Iwiczna
3. Gimn. Lesznowoli – Gimn. £azy
4. Gimn. Mroków – Gimn. Nowa Iwiczna

10:4
13:8
11:2

2. miejsce Gimnazjum w £azach
3. miejsce Gimnazjum w Nowej Iwicznej
4. miejsce Gimnazjum w Lesznowoli

5. Gimn. Lesznowoli – Gimn. Nowa Iwiczna 4:13
6. Gimn. Mroków – Gimn. £azy
2:4

Mistrzostwa Gminy Lesznowola w Koszykówce Ch³opców 28.10.2009 r.
Wyniki poszczególnych spotkañ
1. Gimn. Nowa Iwiczna – Gimn. Mrokó w
2. Gimn. Nowa Iwiczna – Gimn. £azy
3. Gimn. Mroków – Gimn. £azy

11:8
13:8
6:8

Klasyfikacja koñcowa
1. miejsce Gimnazjum w Nowej Iwicznej
2. miejsce Gimnazjum w Mrokowie
3. miejsce Gimnazjum w £azach

£azy Mistrzami Gminy Lesznowola
w Mini Koszykówce
Dnia 18 listopada br. odby³y siê Mistrzostwa Gminy Lesznowola Szkó³
Podstawowych w Mini Koszykówce
dziewcz¹t i ch³opców. W rozgrywkach
dziewcz¹t wystartowa³y trzy szko³y (SP
£azy, SP Nowa Iwiczna, SP Mroków),
natomiast wœród ch³opców o Mistrzostwie Gminy Lesznowola decydowa³ jeden mecz pomiêdzy Now¹ Iwiczn¹
a £azami.
W meczu otwarcia dziewczêta z MroMecz pomiêdzy dru¿ynami dziewcz¹t z SP £azy
i SP Nowa Iwiczna
kowa pokona³y zawodniczki z Nowej
Iwicznej 22:6. W kolejnym
Mistrzostwa Gminy Lesznowola
meczu £azy zwyciê¿y³y
w Mini Koszykówce Dziewcz¹t 18.11.2009 r.
z Mrokowem 12:3, a gromi¹c
Wyniki poszczególnych spotkañ Klasyfikacja koñcowa
Now¹ Iwiczn¹ 26:2 sta³y siê
1. Mroków – Nowa Iwiczna 22:6 1. miejsce SP £azy
2. £azy – Mroków
12:3 2. miejsce SP Mroków
Mistrzyniami Gminy Leszno3. £azy – Nowa Iwiczna
26:2 3. miejsce SP Nowa Iwiczna
wola.
W meczu ch³opców £azy
Mistrzostwa Gminy Lesznowola
w Mini Koszykówce Ch³opców 18.11.2009 r.
wygra³y z Now¹ Iwiczna
Wyniki poszczególnych spotkañ Klasyfikacja koñcowa
27:15 i wiadomo ju¿ by³o, ¿e
1. £azy – Nowa Iwiczna
27:15 1. miejsce SP £azy
na zawodach powiatowych
2. miejsce SP Nowa Iwiczna
reprezentowaæ Gminê Lesz-

Ch³opcy i dziewczêta z £az

nowola bêdzie reprezentowaæ Szko³a
Podstawowa z £az.
W rozgrywkach powiatowych ch³opców, które odby³y siê dnia 26 listopada
br. na Sali gimnastycznej SP nr 5 w Piasecznie zespó³ z £az zaj¹³ 2 miejsce ulegaj¹c nieznacznie dru¿ynie z Piaseczna.
Gratulujemy.
Sk³ad srebrnych medalistów: £ukasz
Kossak, Mateusz Zbaraski, Maciej Perkowski, Maciej Pisula, Patryk Dobies,
Aleksander Stokowski, Patryk Gajewski,
Jakub Karpiñski, Patryk Macierzyñski,
Piotr Jasiñski, Mateusz Kozak, Micha³
Kemb³owski.
Nauczyciel opiekun: Daniel Chyliñski.
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W sobotê 05.12.2009r w szkole w Lesznowoli odby³ siê Miko³ajkowy Turniej Siatkarski organizowany przez ZSP Lesznowola oraz miejscowy klub LUKS SET Lesznowola. O godzinie 9.00 zmagania rozpoczêli
gimnazjaliœci. Do zawodów „dwójek” siatkarskich zg³osi³o siê 10 zespo³ów mêskich
i 4 ¿eñskie. Mecze rozgrywane by³y na czas.
Dziewczêta zagra³y systemem ka¿dy z ka¿dym. Po rozegraniu 6 spotkañ rywalizacjê
wygra³a para w sk³adzie Sylwia Jakubczak
i Nina Pyæ, drugie miejsce zajê³y Zuzanna
D¹browska i Ewa Stok³os, trzecie Leokadia
¯ukowska i Karolina Chrzanowska. Turniej
ch³opców podzielony zosta³ na dwie rundy.
Pierwsza czêœæ by³a kwalifikacj¹ do grup fina³owych. Zwyciêzcy trzech grup zagrali
o miejsca I-III. £¹cznie rozegrano 21 spotkañ na trzech boiskach.
W zawodach z³oty medal zdobyli £ukasz
Solarski i Tomasz Pa³czak, srebrny £ukasz
Ziemianek i Tomasz Leszczyñski, a br¹zowy medal zdobyli Krzysztof Burda i Aleksander Korporowicz. Po zakoñczeniu turnieju wszyscy uczestnicy otrzymali miko³ajko-

Miko³aj w £azach!

W dniu 8 grudnia br. w hali sportowej w £azach odby³ siê VIII Miko³ajkowy Turniej Pi³ki
No¿nej o Puchar Wójta Gminy Lesznowola.
Turniej otworzy³ pan Jacek Bulak (Dyrektor Zespo³u Obs³ugi Placówek Oœwiatowych), który przywita³ zaproszonych goœci,
radnych Gminy Lesznowola p. Grzegorza
Kwiatkowskiego i £ukasza Grochalê oraz
g³ównych bohaterów imprezy, czyli uczniów
Szkó³ Podstawowych z klas I-III.
Do turnieju zg³osi³o siê szeœæ zespo³ów,
które w drodze losowania podzielono na
dwie grupy. W grupie A znalaz³y siê dru¿yny: SP Nowa Iwiczna, SP Mysiad³o, SP Lesznowola. W grupie B rywalizowali przedstawiciele SP w Mrokowie, SP w £azach i goœcinnie SP w £adach. W grupach dru¿yny
gra³y systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Po dwie
najlepsze dru¿yny z ka¿dej grupy awansowa³y do pó³fina³ów. Z grupy A do fina³ów

Dyrektor ZOPO Jacek Bulak wrêcza puchar
za II miejsce SP £azy
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Miko³ajki z LUKS Set Lesznowola
wy, s³odki upominek oraz nagrody za pierwsze trzy miejsca. Po turnieju gimnazjalistów
do sportowych zmagañ przyst¹pi³y dziewczêta z klas IV i V.
O godzinie 12.00 do zawodów „jedynek”
siatkarskich przyst¹pi³o 15 zawodniczek.
Zosta³y rozlosowane do czterech grup. Do
rozgrywek przyst¹pi³y w grupie A: Krupiñska Matylda, Olczak Patrycja, Kwiatkowska
Katarzyna, Mycko Marta, w grupie B: Grabowska Anna, Fabijañczyk Weronika, Liwiñska Monika, Konkowska Anna, w grupie C:
Adamczyk Aleksandra, Pieni¹¿kiewicz Weronika, Laskus Aleksandra, Bryzek Aleksandra, w grupie D: Fr¹czak Patrycja, Sianos
Wiktoria, Janiszewska Karolina. £¹cznie na
siedmiu boiskach o wymiarach 1,5 m x 2 m
rozegrano 42, 7 minutowe spotkania. Trenuj¹ce w LUKS Set Lesznowola od wrzeœnia
2009 r. dziewczêta pokaza³y siê z dobrej
strony. Mecze by³y bardzo zaciête, a szcze-

gólnie fina³ w którym Monika Liwiñska
zmierzy³a siê z Aleksandr¹ Laskus. Mecz
zakoñczy³ siê wynikiem 22:20 dla Oli. Uczennica klasy IV wygra³a wszystkie swoje mecze.
Trzecie miejsce zajê³a Patrycja Olczak, która pokona³a Karolinê Janiszewsk¹ 26 : 21.
Podczas uroczystego zakoñczeniu turnieju
dziewczêta otrzyma³y miko³ajkowe upominki oraz najlepsza trójka nagrody rzeczowe.
Jednoczeœnie w hali sportowej przy ZS
w £azach zosta³ rozegrany towarzyski „ Miko³ajkowy Turniej pi³ki no¿nej”. W turnieju
wziê³y udzia³ dru¿yny UKS Nowa Iwiczna,
UKS Lolek £azy i gospodarz LUKS SET Lesznowola. Ka¿dy z UKS-ów wystawi³ dwie dru¿yny w roczniku 1999 i 2000 i m³odsi. Mecze rozegrane zosta³y systemem rozgrywek
„ka¿dy z ka¿dym” mecz i rewan¿. Turniej
ten mia³ pos³u¿yæ przygotowaniu dru¿yn do
turnieju g³ównego który odbêdzie siê 08
grudnia w £azach.
Pawe³ Janus
ZSP Lesznowola

przesz³y dru¿yny: SP z Lesznowoli i SP z Nowej Iwicznej, natomiast z grupy B awansowa³y dru¿yny: SP £ady i SP Lesznowoli.
W meczu o 5 miejsce wygra³a dru¿yna z Mysiad³a pokonuj¹c dzielnie walcz¹cy zespó³
z Mrokowa 2:1.
W pierwszym meczu pó³fina³owym pomiêdzy SP £azy (II miejsce w gr. B) a SP
Lesznowola (I miejsce w gr. A), zwyciêsk¹ dru¿yn¹ byli gospodarze zawodów (2:0). W drugim meczu: SP £ady (I miejsce w gr. B) kontra
SP Nowa Iwiczna (II miejsce w gr. A) awans
do fina³u uzyska³a dru¿yna z £ad (6 : 0).
W meczu o trzecie miejsce spotka³y siê
dru¿yny z Nowej Iwicznej i Lesznowoli. Po
bardzo zaciêtym spotkaniu m³odzi pi³karze
z Iwicznej zrewan¿owali siê Lesznowoli za pora¿kê w grupie (4:0) i zajêli III miejsce w klasyfikacji koñcowej. W meczu na szczycie po
regulaminowym czasie gry widnia³ wynik 1 : 1
i o zwyciêstwie decydowa³y rzuty karne. Lepiej egzekwowali je ch³opcy z £ad staj¹c siê
zwyciêzcami VIII Miko³ajkowego Turnieju Pi³ki No¿nej o Puchar Wójta Gminy Lesznowola.
W przerwie, po meczach grupowych odby³ siê konkurs ¿onglerki. Najwiêcej, a¿ 28
razy podbija³ pi³kê Kacper £opuszañski z £az.
W trakcie turnieju wy³oniono równie¿ najlepszego bramkarza, najlepszego zawodnika i króla strzelców. Puchar najlepiej broni¹cego przypad³ zawodnikowi z £ad – Bartkowi Ochmanowi, zaœ najlepszym zawodnikiem
turnieju okaza³ siê Karol Kozie³ z SP £azy. Najwiêcej bramek w turnieju zdoby³ Patryk Geszprych (SP £ady) – strzeli³ a¿ 6 goli.

Na ceremonii wrêczenia nagród pojawi³
siê Miko³aj, który rozda³ wszystkim uczestnikom prezenty i s³odycze. Uroczystego
wrêczenia nagród dokona³ Pan Jacek Bulak,
który zaprosi³ na kolejn¹ edycjê turnieju
w przysz³ym roku.
Rafa³ Skorek
G³ówny specjalista
ds. sportu

Klasyfikacja koñcowa
1. SP £ady
2. SP £azy
3. SP Nowa Iwiczna
4. SP Lesznowola
5. SP Mysiad³o
6. SP Mroków
Wyniki rozgrywek grupowych:
Grupa A
Lesznowola – Mysiad³o
1:0
Mysiad³o – Nowa Iwiczna
2:4
Lesznowola – Nowa Iwiczna 4:0
Awans do pó³fina³ów: Lesznowola i Nowa
Iwiczna, mecz o 5 miejsce Mysiad³o
Grupa B
£azy – £ady
1:0
Mroków – £azy
2:3
£ady – Mroków
8:0
Awans do pó³fina³ów: £ady i £azy,
mecz o 5 miejsce Mroków
Wyniki meczy pó³fina³owych
£azy – Lesznowola
0:2
Nowa Iwiczna – £ady
0:6
Wynik meczu o 5 miejsce
Mysiad³o – Mroków
2:1
Wynik meczu o 3 miejsce
Lesznowola – Nowa Iwiczna 0:4
Wynik meczu o 1 miejsce
£ady – £azy
1:1 (k. 3:1)
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Nagroda Powiatu Piaseczyñskiego dla Têczy
Wielkim zaszczytem i dum¹ dla Gminnego Oœrodka Kultury oraz dla Gminy Lesznowola jest nagrodzenie wieloletniej dzia³alnoœci naszego znakomitego zespo³u
œpiewaczego „Têcza”.
Od kwietnia 1998 roku zespo³em kieruje etnomuzykolog, dr Tomasz Nowak, towarzysz¹cy zespo³owi na skrzypcach. W lipcu 2005 r. do zespo³u do³¹czy³ Grzegorz
Toporowski – utytu³owany akordeonista,
absolwent Wydzia³u Instrumentalnego Akademii Muzycznej im.
Fryderyka Chopina
w Warszawie. Zespó³
kultywuje polsk¹ pieœñ
ludow¹ zarówno w wersji in crudo, jak te¿ stylizacji, czy opracowania
artystycznego. Szczególne miejsce w repertuarze zespo³u zajmuj¹
widowiska obrzêdowe –
„Wesele wilanowskie”,
„Gaik wielkanocny
w Lesznowoli”, oraz

„Zapusty wilanowskie” – stanowi¹ce syntetyczn¹ formê prezentacji folkloru muzycznego, tanecznego, s³ownego, plastyki obrzêdowej i stroju w³asnego regionu (Mazowsze Polne, strój wilanowski). W repertuarze
zespó³ posiada tak¿e pieœni religijne, patriotyczne i obrzêdowe. Pierwsz¹ p³ytê – „Kolêdowanie” – „Têcza” nagra³a w grudniu
2005 r. W kwietniu 2008 r. ukaza³a siê druga p³yta zatytu³owana „A jak œpiewaæ…”,
prezentuj¹ca g³ównie opracowane pieœni ludowe i popularne. Zespó³ wystêpowa³ na terenie ca³ego kraju
zdobywaj¹c blisko czterdzieœci
nagród i wyró¿nieñ.
Uroczystoœæ wrêczenia nagród
za wybitne osi¹gniêcia odby³a siê
dnia 22.11.2009 roku w Sali Niebieskiej Domu Parafialnego przy
koœciele œw. Anny w Piasecznie.
Przyby³ych goœci powita³a i sylwetki nagrodzonych przedsta-

wia³a Przewodnicz¹ca Rady Powiatu Barbara Rudziñska-Mêkal. W przemówieniu Starosta Jan Adam D¹bek powiedzia³ m.in.:
„z ogromn¹ satysfakcj¹ mo¿emy dziœ uhonorowaæ naszych laureatów. S¹ to osoby,
dziêki pracy których ¿ycie kulturalne ziemi
piaseczyñskiej jest dostrzegane i wysoko
oceniane. Wrêczaj¹c Pañstwu dziœ Nagrody
Powiatu i ¿ycz¹c powodzenia w ¿yciu osobistym i zawodowym, wyra¿amy – wraz
z pani¹ Przewodnicz¹c¹ – nadziejê, ¿e tak¿e przez kolejne lata bêdziecie ambasadorami kultury naszej ma³ej Ojczyzny.”
Tegorocznymi laureatami Nagrody Powiatu Piaseczyñskiego w dziedzinie twórczoœci
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury obok zespo³u „Têcza” s¹: Beata Skolimowska-P³aczek, Urszula Strze¿ek i Szymon
Kowalewski, Alfred Kohn, Maria Banasz, Pawe³ Ginda, Ewa Dudek, Pawe³ Korab Kowalski. Laureaci oraz zaproszeni goœcie mieli
wielk¹ przyjemnoœæ obejrzenia wspania³ego,
barwnego wystêpu Zespo³u Pieœni i Tañca
dr Tomasz Nowak wraz z reprezentantk¹ Politechniki Warszawskiej.
GOK
zespo³u odbieraj¹ nagrodê i gratulacje

o smoku nieWawelskim”, „KróGagatki na miko³ajki „Legenda
lewna Œnie¿ka”, „Czerwony kapturek” czy
wiele autorsko opracowanych bajek, np.

Miko³aj w tym roku odwiedzi³ zarówno
tych m³odszych jak i starszych mieszkañców Naszej Gminy. Najpierw 5 grudnia
doros³ych, a póŸniej 6 grudnia dzieci. Dzia³o siê to w filii GOK w Mysiadle, gdzie odby³y siê dwie naprawdê wyj¹tkowe imprezy z okazji Miko³ajek.
Na ten miko³ajkowy weekend zaprosiliœmy do GOKu niesamowity teatr rodziców „Gagatki Beatki, Ojcowie i Matki”, który przyjecha³ do Nas z Zalesia Dolnego, by
porwaæ publicznoœæ do swojego magicznego, baœniowego œwiata. Gagatki – jak
w skrócie okreœla siê cz³onków teatru – to
pozytywnie nakrêceni rodzice, którzy kilka
lat temu spotkali siê by zagraæ bajkê dla
swoich pociech. To by³ ich pocz¹tek przygody z teatrem, która trwa nieprzerwanie
ju¿ siódmy rok. Dziœ grupa liczy kilkudziesiêciu rodziców, a na swoim koncie ma ju¿

te¿ „Królewna na ziarnku grochu”. Teatr za
swoje wystêpy nie pobiera ¿adnego wynagrodzenia, aktorom wystarcz¹ uœmiechy
dzieci i dobra zabawa publicznoœci.
W sobotê teatr pokaza³ bajkê braci
Grimm pt. „Stoliczku nakryj siê” w wersji
dla doros³ych. Wystêp by³ pe³ny przeœmiesznych aluzji do wspó³czesnoœci, oko cieszy³y
wspania³e dekoracje i gustowne stroje
(prawdziw¹ furorê zrobi³ kostium Kowala)
– a wszystko to przy melodyjnej oprawie
utworów Golec Orkiestry, której utwory
wykorzystano za zgod¹ autorów. Sala dos³ownie pêka³a w szwach, na widowni by³a
z nami miêdzy innymi pani El¿bieta Ob³uska – skarbnik Gminy Lesznowola, so³tys
Mysiad³a pani Katarzyna Przemyska, by³y
te¿ panie z zespo³u GOK „Têcza” jak równie¿ doroœli uczestnicy zajêæ prowadzonych
w filii GOK w Mysiadle, którzy poprzyje¿d¿ali wraz z rodzinami by wspólnie z humorem obchodziæ tegoroczne Miko³ajki.
W niedzielê zaprosiliœmy do Nas dzieci,
które z wielk¹ uwag¹ obejrza³y tê sam¹ bajkê w wersji przeznaczonej dla najm³odszych. Frekwencja przesz³a nasze najœmielsze oczekiwania. Z £az II przyjecha³ do
Mysiad³a autokar z dzieæmi uczêszczaj¹cymi na zajêcia w tamtejszej œwietlicy, a resztê widowni stanowi³y maluchy z okolicznych

miejscowoœci wraz z rodzicami. I po raz kolejny wystêp Gagatków wzbudzi³ ogromne
emocje, podczas spektaklu publika bardzo
¿ywo reagowa³a œpiewaj¹c, klaszcz¹c i dobrze siê bawi¹c. A po przedstawieniu
wszystkie grzeczne dzieci zaprosiliœmy do
klubiku, gdzie czeka³ na dzieci brodaty, siwy
pan w czerwonym p³aszczu i czapce z pomponem… kto to móg³ byæ?!! No pewnie, ¿e
prawdziwy Œwiêty Miko³aj!!! Na t¹ wyj¹tkow¹ okazjê przyjecha³ do GOKu obdarowaæ
wszystkie grzeczne dzieci s³odkimi upominkami. Miko³aj z ka¿dym dzieckiem zamieni³ kilka s³ów, zrobi³ sobie pami¹tkowe zdjêcie i wys³ucha³ listy zamówionych pod choinkê prezentów. Oczywiœcie tego wieczoru
nie wrêczy³ ¿adnej rózgi, bo dzieci w Naszej Gminie w tym roku by³y baaardzo
grzeczne. A jak siê postaraj¹ to za rok Miko³aj na pewno znowu nas odwiedzi!!!
Relacje przygotowa³a
Magdalena Klocek
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Relacje z otwartych imprez kulturalno artystycznych
GOK Lesznowola
z okresu padziernik  grudzieñ 2009

Wernisa¿ wystawy UTW
Jak zwykle, w ostatni czwartek miesi¹ca, 29 paŸdziernika, w „Galerii na
Górce” odby³ siê wernisa¿. Tym razem
uroczyœcie otworzyliœmy wystawê prac
uczestników Warsztatów Plastycznych
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznowoli. Swoje prace pokaza³y: Ma³gorzata Anna Beuermann, Alicja Bielakowska,
Alicja Jastrzêbska, Czes³awa Pietrzkiewicz, Maryla Radomyska, Ma³gorzata
Skrzynecka, Maja Troszkiewicz, Teresa
Wac³awska, Gabriela Hara i Halina Romaldowska. Na wystawie mo¿na by³o
obejrzeæ rozmaite techniki, od malarstwa wodnego, olejnego, malarstwa na
szkle, po mozaikê, witra¿, decoupage
i rzeŸbê. Warsztaty Plastyczne odbywaj¹ siê raz w tygodniu, w ka¿dy wtorek,
w godzinach od 13.00 do 16.00, w „Galerii na górce” we W³adys³awowie. Jest
to ju¿ druga wystawa naszej grupy plastycznej. Pierwsza mia³a miejsce w Muzeum Sztuki Ludowej w Otrêbusach, w
czerwcu 2008 roku. Atrakcj¹ wernisa¿u
by³ koncert zespo³u ludowego „Têcza”.
By³a to okazja do spotkania dwóch grup
seniorów dzia³aj¹cych pod skrzyd³ami
Gminnego Oœrodka Kultury w Lesznowoli. Zale¿y nam na integracji wszystkich uczestników naszych zajêæ. Mi³o
jest siê spotkaæ i pochwaliæ swoimi talentami i dokonaniami artystycznymi.
Relacjê przygotowa³a:
Aleksandra G¹sowska

czysty wernisa¿ wystawy malarstwa pt.
„ Jan Drewicz i jego malowany œwiat”.
W oczekiwaniu na rozpoczêcie wieczoru wernisa¿owi goœcie z zaciekawieniem
przegl¹dali przygotowany przez GOK katalog wystawy, z którego mogli dowiedzieæ siê wiêcej na temat ¿yciorysu artystycznego eksponuj¹cego swe prace malarza. Kiedy zape³ni³a siê niewielka, ale
bardzo sympatyczna salka klubiku, pani
Jolanta Walentyna ¯abczak – Dyrektor
Gminnego Oœrodka Kultury w Lesznowoli
oraz opiekunka wystawy powita³a wszystkich goœci, a najserdeczniej bohatera wieczoru, pana Jana Drewicza. Jan Drewicz
– malarz, prezes Mazowieckiego Oddzia³u Zwi¹zku Artystów Plastyków, opiekun
grupy „Communio Graphis” z Góry Kalwarii, od niedawna tak¿e nauczyciel malarstwa dla doros³ych w filii GOK w Mysiadle oraz w £azach, gdzie pod skrzyd³ami GOK w Lesznowoli uczy wszystkich
tych, dla których malarstwo to pasja.
Wœród wernisa¿owych goœci nie zabrak³o
podopiecznych pana Jana, a tak¿e wielkiego autorytetu artysty Stefana Lisowskiego, który by³ nauczycielem i opiekunem Jana Drewicza. Pan Stefan Lisowski
chêtnie opowiedzia³ goœciom o drodze
twórczej malarza, jak i o sztuce w ogóle.
Na wystawie twórca zaprezentowa³
21 prac. W wiêkszoœci by³y to piêkne,
pe³ne soczystych barw i impresyjnego
spojrzenia pejza¿e olejne. Nie zabrak³o

Jan Drewicz – bohater wystawy

Wieczór uœwietni³ wystêp zespo³u „Têcza”

Wernisa¿ malarstwa
Jana Drewicza
Wtorkowy wieczór w Filii GOK w Mysiadle przebieg³ pod znakiem malarstwa.
Dnia 3 listopada 2009 roku odby³ siê uro-
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Dyrektor GOK J.W. ¯abczak w rozmowie
z prof. S. Lisowskim

te¿ wspania³ych portretów w technice
suchej pasteli oraz olejnych. Po czêœci
oficjalnej wieczoru nadszed³ czas na ciep³e s³owa podziêkowañ, kwiaty i gratulacje skierowane do pana Jana.
Podczas spotkania wyst¹pi³ pan Tomasz Winiarski, który wykona³ piêkny
koncert poezji œpiewanej dla bohatera
wieczoru oraz dla wszystkich przyby³ych, akompaniuj¹c sobie na gitarze klasycznej. Pan Tomasz porwa³ wszystkich
swoj¹ muzyk¹, zachêcaj¹c do wspólnego œpiewania niektórych piosenek, co
spotka³o siê z bardzo sympatycznym
przyjêciem. Podziêkowaliœmy serdecznie
za oprawê muzyczn¹ wernisa¿u.
Przemi³ym rozmowom o sztuce i podziwiania obrazów nie by³o koñca,
a wieczór na pewno mo¿na zaliczyæ do
tych, po którym pozostaj¹ tylko mi³e
wspomnienia.
Relacjê przygotowa³a
J. W. ¯abczak
Dyrektor GOK

Wystawa zbiorowa
Communio Graphis
Wystawa w Galerii na Górce zaprezentowa³a dorobek artystyczny grupy
Communio Graphis. S¹ to obrazy olejne
i akwarele namalowane w pracowni
w Górze Kalwarii oraz na plenerach malarskich. Ka¿dy artysta inaczej postrzega rzeczywistoœæ i ka¿da praca jest inna.
Ale we wszystkich dzie³ach widoczny
jest ogromny wp³yw instruktora, którym
by³ prof. Stefan Lisowski, a obecnie jest
Jan Drewicz. Twórcy nie upodabniaj¹ siê
do siebie, ka¿dy idzie w³asn¹ drog¹.
Idzie bardzo odwa¿nie. Taka by³a zasada profesora Lisowskiego. Kaza³ swoim
podopiecznym „puœciæ” wodzê fantazji
i prze³amaæ wszelkie bariery i lêki przed
nieudanym kszta³tem i kolorem. Obrazy powinny powstawaæ szybko, pod
wp³ywem chwilowego zachwytu, refleksji, wspomnienia inaczej bêd¹ sztuczne.
Cz³onkowie grupy Communio Graphis to
ludzie ciepli, otwarci na innych i bardzo
ze sob¹ z¿yci. Widaæ, ¿e wspólne godziny spêdzone przy sztalugach ³¹cz¹, daj¹
chwilê wytchnienia od codziennych
trosk. To grupa zaanga¿owana i ambitna. Jej cz³onkowie wspieraj¹ siê nawza-
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jem, polecaj¹ do ró¿nych przedsiêwziêæ,
namawiaj¹ do udzia³u w konkursach
ogólnopolskich.
Otwarcie wystawy w Galerii na Górce przebiega³o w bardzo mi³ej i serdecznej atmosferze. Artyœci chêtnie opowiadali o swoich pracach, o tym co spowodowa³o, ¿e przy³¹czyli siê do grupy,
o swoich poszukiwaniach artystycznych.
Instruktor, Jan Drewicz, w kilku s³owach
przypomnia³ ideê Communio Graphis,
stworzon¹ przez prof. Lisowskiego: „Zagl¹daj do wnêtrza cz³owieka, zobacz jaki
jest, pomó¿, wspieraj”.
Obecna na wernisa¿u Pani Mariola
Uczkiewicz-Kampczyk, sekretarz Gminy
Lesznowola, wspomina³a czasy powstawania grupy, których by³a œwiadkiem,
gdy pracowa³a w Urzêdzie Gminy Góra
Kalwaria, a tak¿e swoje spotkania z prof.
Stefanem Lisowskim i cz³onkami grupy.
Wieczór uœwietni³ koncert znakomitej skrzypaczki Warszawskiej Opery Kameralnej – Pani Marioli Peron.
Relacjê przygotowa³a
Aleksandra G¹sowska

tor ZS w Mrokowie Pani Ma³gorzata
Perzyna, która z zainteresowaniem œledzi³a ca³e wydarzenie. Wœród s³uchaczy
znalaz³y siê zarówno te najm³odsze dzieci, jak i starsze. Nie zabrak³o równie¿
babci i mamy Jasia – hol by³ pe³ny.
Uroczystego otwarcia dokona³a Dyrektor ZS w £azach, która w ciep³ych s³owach
opowiedzia³a o swoim uczniu – Jasiu Kowalskim. Natomiast opiekun wystawy, Pani
Ewa Zalewska wprowadzi³a goœci w magiê cyklu „mój œwiat – moja pasja” by
w koñcu oddaæ g³os bohaterowi dnia.
Na zakoñczenie wyk³adu Jaœ zdradzi³
obecnym swoj¹ now¹ pasjê, któr¹ zamierza wprowadziæ w ¿ycie ju¿ w przysz³ym
roku, a jest ni¹ hodowla rafy koralowej
w morskim akwarium.
¯yczymy Jasiowi powodzenia w rozwijaniu swoich pasji!
Relacjê przygotowa³a
Ewa Zalewska

Okazy robi¹ wra¿enie

Kole¿anki podziwiaj¹ zbiory

Ekspozycja Skarbów Przyrody
Jana Kowalskiego
w ZSP w £azach
Kolejna ekspozycja Jasia Kowalskiego odbywa siê tym razem w ZS w £azach. W holu nowoczesnego budynku
szko³y, w przepiêknych gablotach
umieszczono najwspanialsze z okazów
Jasia. Inauguracja wystawy odby³a siê
23 listopada br. Jaœ wyg³osi³ wyk³ad, któremu towarzyszy³a multimedialna prezentacja omawianych zdjêæ i jednoczeœnie najcenniejszych okazów kolekcji. Na
zaproszenie Dyrektor ZP w £azach Pani
Zofii Doktorskiej odpowiedzia³a Dyrek-

W imprezie wziê³o udzia³ ponad 60 straszyde³: duchów, wampirów, czarnych
kotów, dyñ, wiedŸm, koœciotrupów,
mrocznych rycerzy i innych paskud.
Dla dzieci wyst¹pi³ teatrzyk „Jak malina”, którego cz³onkowie przyjechali do
Nas ze œwietlicy z £az z tematycznym
przedstawieniem pt. „WiedŸmy”. Najstarsza Sabatnica opowiedzia³a Nam o dzieciñstwie czarownic, o imprezach jakie organizuj¹ wiedŸmy nastolatki, o szkole
magii oraz o ¿yciu codziennym wiedŸm
na przyk³adach ró¿nych m³odszych czarownic: WiedŸmy Ogrodniczki, Brzyduli,
Strojnisi, £akomczuchy oraz Sportsmenki. Przez ca³y czas trwania imprezy jedna
WiedŸma malowa³a dzieciom fantazyjne
makija¿e, druga WiedŸma poi³a dzieci
krwi¹ – i to wcale nie by³ barszcz czerwony:) oraz karmi³a d¿d¿ownicami prosto
z b³otka, trzecia panowa³a na parkiecie…
By³ tak¿e quiz ze znajomoœci zwyczajów
zwi¹zanych z Halloween oraz konkurs tañca z balonem. Szczêœciarze, których numery biletów wylosowano otrzymali od
Oœrodka Kultury wspania³e upominki
w postaci puzzli oraz filmów lub gier komputerowych w roli g³ównej z uwielbianym
przez dzieci „Scooby Doo”. Atmosfera
podczas imprezy by³a wspania³a, wœród
dzieci rodzi³y siê nowe znajomoœci, nikt
nie chcia³ wyjœæ bez pami¹tkowego zdjêcia z kolegami potworami. A na zakoñczenie ka¿dy otrzyma³ dyplom „dobrego duszka”. To by³ istny horrorek.
Magdalena Klocek
GOK

Koncert z okazji rocznicy
odzyskania przez Polskê
niepodleg³oci
Jaœ Kowalski podczas rozmowy z Ew¹ Zalewsk¹

Halloween z GOK Lesznowola
Po sukcesie ubieg³orocznej imprezy,
po raz drugi filia GOK w Mysiadle goœci³a najstraszniejsze potworki z terenu
Gminy Lesznowola. 29 paŸdziernika
w dwóch grupach wiekowych odby³ siê
wielki bal mrocznych przebierañców.

W sobotê wieczorem, w Koœciele
w Magdalence mia³ miejsce koncert Stra¿ackiej Orkiestry Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej z Nadarzyna. W ten sposób
uczciliœmy 91. rocznicê odzyskania przez
Polskê niepodleg³oœci.
Podczas koncertu us³yszeliœmy melodie patriotyczne, wi¹zanki polskich pieœni ludowych oraz utwory Fryderyka Chopina. Publicznoœæ d³ugo oklaskiwa³a muzyków. Byliœmy wzruszen i zachwyceni
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fantastycznym brzmieniem orkiestry. Zespó³ powsta³ w 1998 r. Za³o¿ycielem i dyrygentem jest kapelmistrz, tamburmajor
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, Miros³aw Chilmanowicz.
Orkiestra koncertowa³a nie tylko
w kraju, ale tak¿e za granic¹, we W³oszech, w Czechach, Niemczech i na Ukrainie. W maju 2009 r. bra³a udzia³ w 9. Artystycznym Festiwalu w Pekinie.
Muzycy towarzyszyli gwiazdom polskiej estrady: Krystynie Proñko i Justynie Steczkowskiej, Zbigniewowi Wodeckiemu, Agnieszce Fatydze.
Najwa¿niejsze osi¹gniêcia zespo³u to:
pierwsze miejsce w obowi¹zkowym programie konkursowym i przemarszu orkiestry podczas fina³u XX Ogólnopolskiego
Festiwalu Orkiestr Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych w Krynicy Zdroju, pierwsze
miejsce na Regionalnym Festiwalu Orkiestr Dêtych w Warszawie-Ursusie
w 2008 roku, pierwsze miejsce na Miêdzywojewódzkim Festiwalu Orkiestr Dêtych w Suwa³kach w 2008 roku, srebrny
medal w kategorii „Marsz” i z³oty medal
w kategorii „Koncert” na Miêdzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dêtych w Rastede w Niemczech w 2008 roku, pierwsze
miejsce na Wojewódzkim Festiwalu Orkiestr Dêtych w Józefowie w 2007 roku,
pierwsze miejsce na Wojewódzkim Festiwalu Orkiestr Dêtych w Siedlcach
w 2006 roku, drugie miejsce na Miêdzywojewódzkim Festiwalu Orkiestr Dêtych
w Siemiatyczach w 2006 roku.
Aleksandra G¹sowska
GOK

drzejkowe. Nie brakuje na nich wró¿b
i zabawy. Dlatego w pi¹tek, 27 listopada,
by tradycji sta³o siê zadoœæ, w naszej
Œwietlicy odby³a siê zabawa andrzejkowa, w której bra³y udzia³ dzieci z Wólki
Kosowskiej i Kosowa. Impreza odby³a siê
w magicznym nastroju. Oprócz dobrej
zabawy (tañce, konkursy) wró¿ono dzieciom (z kart, butów, liter, cyfr, imion, kreskowej wyroczni, koœci zosta³y rzucone,
z nazw kwiatów i zwierz¹t, z talerzyków).
Ka¿dy uczestnik zabawy za pomoc¹
wró¿b móg³ zapytaæ co go czeka w przysz³oœci, o swojego partnera, czy tez uzyskaæ odpowiedŸ na to „kim bêdzie
w przysz³oœci”. Tradycyjna wró¿ba z butami wskaza³a nam kto pierwszy wyjdzie
za m¹¿. Nie oby³o siê równie¿ bez lania
wosku. Podczas wró¿enia by³o du¿o œmiechu i dobrej zabawy. Kiedy wszyscy dowiedzieli siê co ich czeka w przysz³oœci,
rozpoczê³a siê dyskoteka, podczas której odby³y siê dwa konkursy prowadzone przez dwie starsze uczestniczki œwietlicy – Monikê Listwan i Emiliê Ziemnick¹. Pierwszy by³ na taniec w parach z balonikami, drugi z krzes³ami. Dzieci dzielnie walczy³y o nagrody, bawi¹c siê przy
tym wyœmienicie. W nagrodê laureaci
otrzymali s³odycze i drobne upominki.
Atmosfera by³a wspania³a. Chocia¿ na
wró¿by andrzejkowe nale¿y spojrzeæ
z przymru¿eniem oka, to z pewnoœci¹
ka¿dy z niecierpliwoœci¹ bêdzie czeka³ do
nastêpnych Andrzejek. Opiekunem imprezy by³a pani B. Ziemnicka.
Bo¿ena Ziemnicka
GOK

Zabawa andrzejkowa
w Wólce Kosowskiej

VI Gminne Teatralia w £azach

Andrzejki to dzieñ jedyny w swoim
rodzaju. To ostatnia okazja do zabaw tanecznych przed Adwentem, czyli okresem przygotowuj¹cym na przyjœcie Zbawiciela. Tego dnia zgodnie z tradycj¹ œw.
Andrzej za pomoc¹ wró¿b, uchyla r¹bka
tajemnicy pannom i kawalerom. Z tej
okazji w wielu miejscach naszego kraju
odbywaj¹ siê bardzo lubiane przez dzieci, m³odzie¿ i osoby doros³e zabawy an-
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Tegoroczne Teatralia odby³y siê
w piêknej Sali widowiskowej w œwietlicy
w £azach. Dwa dni przegl¹du zgromadzi³y ponad 160 m³odych aktorów prezentuj¹cych 9 spektakli w dwóch kategoriach
wiekowych: dzieciêcej i m³odzie¿owej.
Spektakle ocenia³o fachowe jury w sk³adzie: Grzegorz Emanuel – aktor i re¿yser;
Ewa Decówna – aktorka teatralna i filmowa; £ukasz Za³êski – przedstawiciel Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli.
Tak sprawne przeprowadzenie imprezy nie by³o by mo¿liwe bez pomocy przyjació³ GOK Lesznowola. Wspó³organizatorami Teatraliów byli: Gminna Komisja
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Gminna Biblioteka Publiczna
w Lesznowoli, Mazowiecki Zwi¹zek Pracodawców w Gminie Lesznowola oraz
Niepubliczne Przedszkole „Muminki” ze
Sarej Iwicznej. Dziêki ich wsparciu Prze-

gl¹d odby³ siê we wspania³ej atmosferze.
Aby by³o bajkowo i kolorowo pierwszy dzieñ konkursu prowadzi³a Królewna
Œnie¿ka. Wziê³o w nim udzia³ szeœæ grup:
Niepubliczne Przedszkole „Nutka”, teatrzyk „Fretka i metka” z filii GOK w Mysiadle, kl. III z ZS w £azach, uczniowie kl.
II z ZSP w Lesznowoli, Niepubliczne Przedszkole „Nutka” filia w Starej Iwicznej, teatrzyk „Jak Malina” ze œwietlicy GOPS w £azach. Nad przebiegiem drugiego dnia konkursu czuwa³a Kleopatra – tym razem trzy
grupy: kl. VI z ZS w £azach, „œwielicowe
ludki” z ZSP w Mrokowie oraz uczniowie
z ZS w £azach, stanê³y do wyœcigu po Z³ot¹ Maskê VI Gminnych Teatraliów.
Celem konkursu by³a prezentacja,
wymiana doœwiadczeñ, promocja dokonañ artystycznych oraz ocena amatorskich grup i zespo³ów teatralnych z terenu Naszej Gminy. VI Gminne Teatralia po
raz kolejny pokaza³y, ¿e Gmina Lesznowola to Gmina ludzi kreatywnych. W repertuarze Teatraliów nie by³o miejsca na
powtórzenia i rutynê, ka¿de przedstawienie by³o jedyne w swoim rodzaju.
Gala Teatraliów mia³a miejsce 27 listopada, a uczestniczy³y w niej dzieci
bior¹ce udzia³ w konkursie – czyli g³ównie aktorzy tego wydarzenia, ich rodzice, nauczyciele, a tak¿e przedstawiciele
samorz¹du Gminy Lesznowola. W imieniu wójta Gminy Lesznowola pani Marii
Batyckiej-W¹sik oraz Rady Gminy przywita³a goœci pani Bo¿enna Korlak – przewodnicz¹ca Rady Gminy Lesznowola.
Bardzo mi³o Nam by³o goœciæ tak¿e radn¹ pani¹ Wies³awê Komorowsk¹, radnych: Jerzego Wiœniewskiego i £uksza
Grochalê, a tak¿e so³tysa £az II pan Macieja Rudnickiego, prezesa Mazowieckie-

Zdobywcy I miejsca w kat. m³odzie¿owej

Zdobywcy I miejsca w kat. dzieciêcej
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go Zwi¹zku Pracodawców w Gminie
Lesznowola pana Jacka Arendalskiego
oraz pani¹ Malwinê Kowszewicz z mê¿em – w³aœcicieli Niepublicznego Przedszkola „Muminki” w Starej Iwicznej.
Goœcie pomogli Nam wrêczaæ Z³ote
maski, nagrody i wyró¿nienia, oraz obejrzeli wraz z dzieæmi wystêp profesjonalnych aktorów z teatru Nicoli z Krakowa
w przedstawieniu pt. „Maruczella”. To
nie by³a jedyna niespodzianka tego dnia.
W spektaklu pt. „Costumer officer” wy-

st¹pili pracownicy Biblioteki Publicznej
z Lesznowoli: Magdalena Jab³oñska i £ukasz Za³êski.
Na koniec triumfatorzy tegorocznej
edycji uczniowie kl. III z ZS w £azach
pod kierunkiem p. Beaty Czeladko oraz
„Œwietlicowe ludki” z ZSP w Mrokowie
pod opiek¹ artystyczn¹ p. Ireny Pawlak
po raz kolejny wystawili swoje zwyciêskie przedstawienia. Nagrod¹ dla zwyciêzców jest wyjazd do kina na dowolnie wybrany seans. Poza tym wszyscy

nagrodzeni i wyró¿nieni uczestnicy
otrzymali pami¹tkowe statuetki, a dzieci zabra³y ze sob¹ kolorowe naklejki z logo Teatraliów.
Myœlê, ¿e wszyscy po VI Gminnych
Teatraliach jesteœmy bogatsi o nowe artystyczne doœwiadczenia, które zaowocuj¹ w dalszej pracy grup, a sprawdzimy to ju¿ za rok!!!
Relacjê przygotowa³a
Magdalena Klocek
GOK

Planowane kalendarium wydarzeñ
GOK Lesznowola
na styczeñ  luty 2009

(Plan mo¿e ulec zmianie. Dok³adne i wci¹¿ aktualizowane informacje na: www.gok.lesznowola.pl
w dziale: Kalendarium wydarzeñ GOK Lesznowola. Zapraszamy)

STYCZEÑ 2010
8.01.2010 (pi¹tek) g. 18.00 – Spotkanie z prof. Grzegorzem W. Ko³odko. Wystawa fotograficzna z podró¿y i promocja najnowszej ksi¹¿ki Profesora. Miejsce: sala widowiskowa w flilii GOK w £azach II, ul. Przysz³oœci 8 (budynek œwietlicy).
16.01.2010 (sobota) – Karnawa³owy wieczór z Indiami – Poznajemy kulturê narodów. karnawa³owa zabawa dla doros³ych w restauracji „ Ceregiela” w Janczewicach ul. Jednoœci (impreza biletowana)
18.01.2010, godz. 18.00 – KLUB ODKRYWCY – Indie – Bengal Zachodni. Filia GOK w Mysiadle
15.01.2010, g. 19.00 (czwartek) – Sztuka ludowa – Eugeniusz Wêgie³ek – wernisa¿ wystawy wraz ze wspólnym
kolêdowaniem. Miejsce: Galeria Na Górce we W³adys³awowie
23.01.2010 (sobota) – Bal karnawa³owy studentów i przyjació³ UTW w Willi Pasja w Magdalence (bilet – 100 z³/os)
24.01.2010 (niedziela) – Koncert z cyklu „Rok Chopinowski” – interpretacje muzyki wielkiego kompozytora w wykonaniu kwartetu smyczkowego Graziozzo. Wiêcej informacji ju¿ wkrótce.
25.01.2010 (poniedzia³ek) – „Obrazki dla dzieci ma³ych i doros³ych” – Wernisa¿ Malarstwa Magdaleny Giera³towskiej
– Leszczyñskiej. Miejsce: Filia GOK w Mysiadle.

LUTY 2010
3.11.09 (wtorek) godz. 19.00 Wystawa malarstwa Jana Drewicza – filia GOK w Mysiadle.
1-14.02. 2010  FERIE ZIMOWE z GOK LESZNOWOLA, codzienne zajêcia, wycieczki, konkursy i
zabawy– Filie GOK w Mysiadle, £azach i œwietlica w Wólce Kosowskiej.
15.02.2010  godz. 18.00 (poniedzia³ek) – KLUB ODKRYWCY – Indie – Rzeka Ganges. Filia GOK w Mysiadle
13.02.2010  godz. 16.00 (sobota) – Spotkanie z dr. Janem Gruszyñskim z cyklu „Mój œwiat, moja pasja” – wystawa
fotograficzna pt. „Athos – Autonomia mnichów ortodoksyjnych w Grecji” po³¹czona z wyk³adem o egzotyce tych piêknych
miejsc. Miejsce: dworek przy ul. Œwierkowej 36 w Magdalence
25.02.2010 g. 19.00 – Wystawa karykatur. Miejsce: Galeria Na Górce we W³adys³awowie
27.02.2010 (sobota) w filii GOK w £azach  Gruszki na wierzbie 2010 – II Wielki Przegl¹d Uczestników Zajêæ Cyklicznych GOK Lesznowola
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Podsumowanie
mijaj¹cego roku
Obecny rok 2009 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli by³ bardzo
owocny.
Zrealizowaliœmy wiele ciekawych pomys³ów, projektów i rozwi¹zañ informatycznych. Skomputeryzowaliœmy bibliotekê w Mysiadle przygotowuj¹c do elektronicznej wypo¿yczalni. Wdro¿yliœmy system informacji bibliotecznej, skutecznie
rozszerzamy ofertê o nowe rodzaje zbiorów czyli ksi¹¿kê mówion¹ oraz filmy.
Odby³o siê wiele ciekawych wystaw
i wernisa¿y, spotkañ autorskich, lekcji bibliotecznych, warsztatów komputerowych, zajêæ z jêzyka angielskiego i spotkañ z ksi¹¿k¹ dla dzieci.
25 wrzeœnia odwiedzili gminê Lesznowola bibliotekarze z powiatu zamojskiego oraz przedstawiciele Wojewódzkiej
Biblioteki w Lublinie. Przedstawiciele Samorz¹du Gminy w osobach: Bo¿enny Korlak, Jerzego Wiœniewskiego oraz El¿biety Ob³uskiej powitali goœci w Bibliotece
w Mysiadle. Nastêpnie dokonano prezentacji dzia³alnoœci Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli, zaprezentowano
jaki wp³yw na rozwój biblioteki ma certyfikat Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ wg
norm ISO 9001:2000. Kolejnym punktem
spotkania by³ poœwiêcony komputeryzacji GBP w Lesznowoli oraz dzia³aniom
unowoczeœniania i rozbudowy obs³ugi informatycznej w placówkach biblioteki
gminnej. Zaproszeni goœcie przemieszczaj¹c siê do bibliotek w Mrokowie i £azach jednoczeœnie podziwiali piêkne tereny Lesznowoli i Magdalenki. Na po¿egnanie grono bibliotekarzy wymieni³o siê
doœwiadczeniami w zakresie bibliotekarstwa.
Na terenie gminy mieszka du¿a grupa
osób kochaj¹cych ksi¹zki i wspó³pracuj¹cych z biblioek¹. W zwi¹zku z powy¿szym postanowiliœmy powo³aæ „Ko³o
Przyjació³ Biblioteki”.

Kolejne spotkanie z sympatykami odbêdzie siê 16 grudnia o godz. 1900 w Bibliotece w Mysiadle przy ul. Topolowej
2, na które serdecznie zapraszamy. Jednym z zadañ jakie postawi³o sobie KPB
to odszukanie i zgromadzenie materia³ów historycznych zwi¹zanych z miejscowoœciami z po³udniowej i zachodniej czêœci gminy Lesznowola. W imieniu Biblioteki Publicznej w Lesznowoli oraz Ko³a
Przyjació³ Biblioteki, prosimy Pañstwa
o udostêpnianie zdjêæ, map, opowiadañ
i pamiêtników które mog¹ zawieraæ opis
historyczny naszej gminy.
Aktualnie Biblioteka og³osi³a konkurs
literacki pt. „Lesznowola w legendzie” przeznaczony dla m³odzie¿y i doros³ych- bez
ograniczeñ wiekowych. Tematem konkursu jest napisanie w formie opowiadania
legendy o Lesznowoli. Nie dopuszcza siê
do konkursu prac wczeœniej publikowanych lub nagradzanych w innych konkursach. Prace nale¿y
sk³adaæ do dnia 28 lutego 2010 r.
pod adresem: Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli, ul.
G.R.N. 60, 05-506 Lesznowola
z dopiskiem Konkurs literacki
– „Lesznowola w legendzie ”.
Powo³ane jury oceni prace
w dwóch kategoriach wiekowych i wy³oni po 3 najlepsze
prace z ka¿dej kategorii. Nagrodzone prace zostan¹ wydane w
formie specjalnej publikacji oraz
opublikowane na stronie internetowej GBP w Lesznowoli.
„Nakrêæ wózek” – to has³o
nowej akcji prowadzonej na terenie powiatu piaseczyñskiego,
na rzecz niepe³nosprawnej
uczennicy Zespo³u Szkó³ Specjalnych w £biskach. Biblioteka
Publiczna w Mysiadle utworzy³a punkt zbierania nakrêtek na

ten szczytny cel. Nakrêtki zbierane s¹
w szko³ach i przedszkolach, firmach prywatnych i placówkach kultury. Zapraszamy wszystkich czytelników bibliotek terenu gminy Lesznowola do wziêcia udzia³u w akcji „Nakrêæ wózek” w bibliotece.
Odk³adajmy nakrêtki.
Z pocz¹tkiem 2010 roku Biblioteka
w £azach bêdzie przeniesiona z budynku Zespo³u Szkó³ na ul. £¹cznoœci 2.
O funkcjonowaniu placówki w nowym lokalu bêdziemy informowali na naszej
stronie internetowej www.bp-lesznowola.pl oraz w gablotach so³eckich.
Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia ¿yczymy piêknych prezentów
ksi¹¿kowych na d³ugie zimowe wieczory.
Z bibliotekarskim pozdrowieniem
Magdalena Jab³oñska
Filia GBP w Mysiadle

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

Zapraszamy do bibliotek

Rozrywkowo, kulturalnie...
GMINNE
TEATRALIA
2009”

Zdobywcy III miejsca
w kat. dzieciêcej – dzieci z
kl. II „a” i II „c” z ZSP
Lesznowola

Instruktor teatralny Magdalena Klocek jako Królewna Œnie¿ka
z aktorami z kat. dzieciêcej

Teatr Nikoli w spektaklu „Maruczella”

Halloween w Mysiadle

Miko³ajki w Mysiadle

Wystawa UTW w Galerii Na Górce we W³adys³awowie

Zespó³ „Têcza” laureatem presti¿owej nagrody Powiatu Piaseczyñskiego w
dziedzinie twórczoœci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Sport

ORLIK 2012

Mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy UKS Lolek a UKS Iwiczna –
zawodnicy wraz z sêdzi¹ wchodz¹ na boisko, które przed
chwil¹ poœwiêci³ ksi¹dz Andrzej Grefkowicz

Inauguracyjny mecz na „Orliku” w £azach, gaj¹ dru¿yny
UKS Lolek i UKS Iwiczna

TURNIEJ W NADARZYNIE

Dru¿yna ch³opców z lesznowolskiego gimnazjum
naradza siê z trenerem i dyrektorem szko³y

SIATKARSKIE MIKO£AJKI

Zaciêta walka ch³opców
podczas Miko³ajkowego Turnieju Siatkarskiego

Dru¿yna dziewcz¹t z gimnazjum w Lesznowoli

MISTRZOSTWA GMINY LESZNOWOLA
W KOSZYKÓWCE

Mecz pomiêdzy gimnazjalistami
z Nowej Iwicznej i z Mrokowa

POWIATOWY TURNIEJ MINI KOSZYKÓWKI

Rywalizuj¹ dziewczêta z SP Mroków i SP Nowa Iwiczna
Mistrzostwa Gminy Lesznowola
w Pi³ce No¿nej

Mecz pomiêdzy gimnazjalistami
z Lesznowoli i Nowej Iwicznej

Srebrni medaliœci z £az
z zawodów powiatowych w mini koszykówce ch³opców

Rozgrywki powiatowe w pi³ce no¿nej
w Piasecznie

Zdobywcy III miejsca
– dru¿yna z Gimnazjum w Mrokowie

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

Na Turniej przyjecha³ sam Œwiêty Miko³aj

