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W y d a r z e n i a
20 lat Gminy Lesznowola
W roku 2010 obchodzimy 20-lecie istnienia samorz¹du terytorialnego – to znakomita okazja do podsumowania, jak przez
ten czas zmieni³a siê Gmina Lesznowola.
20 lat temu w Lesznowoli mieszka³o
ponad 10 000 osób mniej ni¿ obecnie,
dzia³a³o zaledwie 30 przedsiêbiorców,
a gmina nie by³a skanalizowana. Miêdzy
Lesznowol¹ a Piasecznem kursowa³ tylko jeden autobus PKS, podobnie by³o
z kolej¹. Dziœ dzia³a 4,5 tys. firm, wybudowano 248 km sieci kanalizacyjnej,
znacznie poprawi³a siê te¿ komunikacja…
O tym wszystkim mo¿na by³o us³yszeæ podczas uroczystej konferencji poœwiêconej 20-leciu Gminy Lesznowola,
która odby³a siê 12 maja w Zespole Szkó³
w £azach.

Uczestniczyli w niej radni wszystkich
piêciu kadencji lesznowolskiego samorz¹du, pracownicy Urzêdu Gminy, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie lesznowolskich gimnazjów. W Lesznowoli zjawili siê równie¿ goœcie specjalni, niezwi¹zani z lokalnym samorz¹dem – pose³ na Sejm RP Janusz Piechociñski,
przedstawiciele Sejmiku Województwa
Mazowieckiego, Starostwa Powiatu Piaseczyñskiego oraz Gminy Piaseczno. Goœciem honorowym by³ jeden z twórców
reformy samorz¹dowej – prof. Micha³
Kulesza. Wszystkim przyby³ym zosta³
wrêczony wyj¹tkowy upominek – specjalnie przygotowany na tê okazjê medal upamiêtniaj¹cy 20-lecie Samorz¹du
Gminy Lesznowola.
Zmiany, które dokona³y siê w Lesznowoli w ci¹gu 20 lat od reformy s¹
ogromne. Przedstawi³a je Wójt Gminy

Maria Jolanta BatyckaW¹sik, która równie¿
serdecznie podziêkowa³a wszystkim dzia³aczom
samorz¹dowym
za
wk³ad w rozwój gminy.
O roli samorz¹du lokal- Profesor Micha³ Kulesza z uczniami Gimnazjum w £azach
nego, samej reformie
i jej nastêpstwach w barwnych s³owach sk¹-Mêkal wrêcza³ kwiaty reprezentantopowiedzia³ jej wspó³twórca Micha³ Ku- kom lesznowolskiego samorz¹du.
Radna sejmiku Erwina Ryœ-Ferens relesza: „Samorz¹d lokalny powinien dbaæ
o to, aby otoczenie naszego osobistego ¿y- prezentuj¹ca Marsza³ka Województwa
cia by³o dobrze zorganizowane, abyœmy byli Mazowieckiego odwo³a³a siê do herbu
u siebie, a w przestrzeni
publicznej czuli siê Lesznowoli – Ju¿ wiem dlaczego kobiety
Te statuetki
szczêœliwi…”
– powie- rz¹dz¹ t¹ gmin¹ – w herbie jest panna
trafi³y do
dzia³ profesor i podsu- i smok, a smok to mê¿czyŸni, którzy je
Lesznowoli
mowa³ – „…Wszystko za- ochraniaj¹.
Sam marsza³ek, choæ nieobecny rówle¿y od Samorz¹du: – Pañstwo macie szczêœcie, ale nie¿ doceni³ gminê – „Z perspektywy czanie jesteœcie jedyni – w wie- su, z pe³nym przekonaniem mo¿emy powielu gminach w Polsce dzieje dzieæ, ¿e Gmina Lesznowola doskonale poradzi³a sobie z powierzonymi jej zadaniasiê bardzo dobrze.”
20 lat w historii gmi- mi, o czym œwiadcz¹ liczne sukcesy, wdrany podsumowali rów- ¿ane plany i wyniki efektywnej pracy na
nie¿ lesznowolscy gim- rzecz lokalnej wspólnoty. Serdecznie gratunazjaliœci, którzy przygo- lujê realizacji przedsiêwziêæ, których celem
towali prezentacje mul- jest poprawa jakoœci i atrakcyjnoœci ¿ycia
timedialne pt. „20 lat wspólnie” w ra- mieszkañców Gminy Lesznowola” – czytamach M³odzie¿owej Akcji Obywatelskiej my w jego liœcie.
Po czêœci oficjalnej, goœcie mieli okapod patronatem Ministerstwa Edukacji
zjê wys³uchaæ koncerNarodowej i Centrum
tu wokalnej grupy
Edukacji Obywatelskiej.
Heksa, zwi¹zanej
O to, jak by³o kiedyœ i jak
z Gminnym Oœrodjest teraz zapytali m.in.
kiem Kultury oraz
przedstawicieli samorz¹wspólnie powspomidu, rodziców, nauczycieli
naæ minione 20 lat.
oraz mieszkañców gminy.
Ciep³e s³owa na temat
Agnieszka Adamus
Lesznowoli pop³ynê³y
Inspektor
tak¿e od strony goœci.
ds. Promocji Gminy
„Chcia³bym, aby to co siê
dzieje w Lesznowoli przenios³o siê ma powiat piaseczyñski i ca³¹ Polskê” –
Goœciem by³a m.in.
powiedzia³ starosta Jan
Erwina Ryœ-Ferens,
D¹bek, który wspólnie z
która reprezentowa³a
przewodnicz¹c¹ rady
Marsza³ka Województwa
powiatu Barbar¹ RudziñMazowieckiego
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W lutym bie¿¹cego roku wszystkie
polskie samorz¹dy(miasta, gminy i powiaty) zosta³y zaproszone do udzia³u
w konkursie „Samorz¹dowy lider Zarz¹dzania 2010. Us³ugi Techniczne
Wnioski, które nap³ynê³y z ca³ego
i Us³ugi Zdrowotne”. Konkurs ten jest
œwiadczenie pomaga Polsce, ale
jednym z komponentów projekrównie¿ Norwegowie korzystaj¹
tu „Budowanie potencja³u instyz tej wspó³pracy – podkreœli³ Amtucjonalnego samorz¹dów dla
basador. Równie¿ Elita Cakule z
lepszego dostarczania us³ug puNorweskiego Zwi¹zku W³adz Loblicznych”, jest wspó³finansowakalnych i Regionalnych podkreœlany z Norweskiego Mechanizmu
³a, ¿e dla strony norweskiej wa¿Finansowego.
ne jest dzielenie siê doœwiadczeCelem tego organizowanego
niami i innowacjami w dostarczecyklicznie od 2007 roku Konkurniu us³ug publicznych.
su, jest identyfikacja i upoInformacjami o celach konkurwszechnianie dobrych praktyk
su podzieli³ siê Andrzej Porawski
oraz promowanie tych samorz¹– Dyrektor Biura ZMP, a metododów, które wyró¿niaj¹ siê najleplogie oceny wniosków konkursosz¹ organizacj¹ us³ug dla swoich
wych przybli¿y³ Tomasz Potkañmieszkañców.
ski – Kierownik projektu.
Realizatorami projektu co- Pami¹tkowy medal Senatu RP przyznany Gminie Lesznowola
Po krótkiej przerwie przyst¹rocznie s¹:
kraju zosta³y ocenione przez kapitu³ê piono do przedstawienia prezentacji
• Zwi¹zek Miast Polskich (ZMP)
i 35 spoœród zg³oszonych przez: powia- multimedialnych wszystkich fina³owych
• Zwi¹zek Gmin Wiejskich RP (ZGW)
ty, miasta na prawach powiatu i miasta praktyk. Samorz¹dowcy w zale¿noœci od
• Zwi¹zek Powiatów polskich (ZPP)
• Norweski Zwi¹zek W³adz Lokalnych powy¿ej 50 tys. mieszkañców, miasta prezentowanej dziedziny udali siê do
ma³e i œrednie oraz gminy wiejskie, zna- ró¿nych sal, aby móc zapoznaæ siê ze
i Regionalnych,
wszystkimi trzydziestoma piêcioma
laz³y siê w œcis³ym finale.
Nastêpnie wszystkich samorz¹do- praktykami. By³y to przedsiêwziêcia inA patronat sprawuj¹ Wicemarsza³ek
Senatu RP Marek Zió³kowski i Ambasa- wych finalistów odwiedzili audytorzy – nowacyjne, twórcze i przede wszystkim
dor Królestwa Norwegii w Polsce Enok eksperci z korporacji samorz¹dowych, poprawiaj¹ce warunki ¿ycia mieszkañaby osobiœcie obejrzeæ i porównaæ z opi- ców.
Nygaard.
Prezentacjê dotycz¹ca us³ug techniczW bie¿¹cym roku dziedzinami kon- sem zg³oszone przedsiêwziêcia oraz
kursowymi Samorz¹dowego lidera za- móc przekonaæ siê, jak funkcjonuj¹ one nych zademonstrowa³a Maria Jolanta
Batycka-W¹sik – Wójt Gminy Lesznoworz¹dzania 2010 by³y us³ugi techniczne: w rzeczywistoœci.
W ostatni wtorek, 22 czerwca repre- la, zaœ us³ugi zdrowotne Mariola Uczkiegospodarka komunalna, gospodarka
mieszkaniowa, transport oraz us³ugi zentacyjna sala Senatu RP pêka³a wicz-Kampczyk – Sekretarz Gminy.
Og³oszenie wyników Konkursu pow szwach. Przyby³o oko³o dwustu samozdrowotne.
Gmina Lesznowola zg³osi³a trzy pro- rz¹dowców z ca³ej Polski, którzy mieli nownie zgromadzi³o wszystkich finalijekty zrealizowane w ostatnich latach. nadziejê zostaæ laureatami w poszcze- stów i organizatorów w najwiêkszej sególnych konkurencjach. Stawka by³a wy- nackiej Sali.
By³y to nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia:
Samorz¹d Gminy Lesznowola by³
1. w zakresie transport – komunikacja soka. Po uroczystym otwarciu konferenmiejska: „Zapewnienie Mieszkañcom cji i przemówieniach Wicemarsza³ka Se- szczególnie d³ugo nagradzany oklaskaGminy Lesznowola publicznego lokal- natu, prezesów Zwi¹zku Powiatów Pol- mi, gdy¿ jego przedstawicielki zapraszanego transportu zbiorowego, które- skich, Zwi¹zku Gmin Wiejskich RP ne by³y po odbiór nagród i dyplomów
go zadaniem jest skomunikowanie i Zwi¹zku Miast Polskich, zabra³ g³os Am- a¿ czterokrotnie.
Projekt transportowy zaj¹³ I miejsce,
poszczególnych miejscowoœci gminy basador Królestwa Norwegii w Polsce
oraz po³¹czenie liniami ZTM, Metrem oraz przedstawicielka Norweskiego projekt mieszkaniowy II miejsce i podobZwi¹zku W³adz Lokalnych i Regional- nie projekt medyczny – II miejsce.
i Kolej¹ Mazowieck¹”;
2. w zakresie komunalna gospodarka nych, czyli instytucji, która realizuje
mieszkaniowa: „Budynki socjalne projekt ze strony norweskiej. Ammog¹ byæ piêkne i funkcjonalne. Po- basador podkreœli³, ¿e Norweski
wiêkszenie bazy mieszkaniowej Gmi- mechanizm Finansowy przyczynia
ny Lesznowola dla rodzin bêd¹cych siê do spójnoœci ekonomicznej w
Europie, która ma zapewniæ stabilw trudnych warunkach”;
3. w zakresie ochrony zdrowia: „prze- noœæ, spokój i poszanowanie praw
kszta³cenie gminnej s³u¿by zdrowia cz³owieka oraz rozwój demokracji.
– kluczem do polepszenia jakoœci, Enok Nygaard przypomnia³, ¿e dodostêpnoœci i ró¿norodnoœci us³ug brze funkcjonuj¹cy samorz¹d to
zdrowotnych œwiadczonych dla istotna czêœæ demokratycznego
spo³eczeñstwa. Norweskie domieszkañców gminy Lesznowola”.

Uroczystoæ w Senacie
 poczwórny sukces Lesznowoli
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Gmina Lesznowola otrzyma³a tak¿e
specjalne wyró¿nienie „Lider Wœród Liderów” za aktywny udzia³ i gotowoœæ
dzielenia siê doœwiadczeniami, zaœ Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski wrêczy³
Wójtowi Gminy Lesznowola pami¹tkowy medal Senatu RP „Dobro Rzeczypospolitej Polskiej Najwy¿szym Prawem”.
Warto równie¿ podkreœliæ, ¿e w roku
ubieg³ym Gmina Lesznowola zosta³a
równie¿ laureatem (I miejsce) zakresie
us³ug spo³ecznych w kategorii Oœwiata.

W swoich przemówieniach
organizatorzy podkreœlali, i¿
doœwiadczenie 20 lat okreœlonego samorz¹du wskazuje, ¿e
jedn¹ z najskuteczniejszych
metod poprawy jakoœci us³ug
dla mieszkañców jest wdra¿anie innowacji, które zosta³y
wczeœniej opracowane i przetestowane w innych jednostkach, a nastêpnie twórczo przystosowane do w³asnych warunków. Wiele samorz¹dów w ci¹gu tych 20 lat zgromadzi³o w pewnych dziedzinach doœwiadczenia, którymi mo¿e siê podzieliæ z innymi. Jednoczeœnie ka¿da gmina
czy powiat mo¿e skorzystaæ z dorobku
innych samorz¹dów w tych obszarach,
w których opracowano nowe, bardziej
skuteczne rozwi¹zania. Najwa¿niejsza
dla polskich i norweskich partnerów projektu jest realizacja zasadniczego celu –
profesjonalizacja zarz¹dzania w samo-

Jednog³one absolutorium
w Lesznowoli
Brawami i wrêczeniem kwiatów dla wójt Lesznowoli zakoñczy³o siê rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud¿etu za 2009 rok. Rada Gminy Lesznowola po raz kolejny jednog³oœnie udzieli³a absolutorium Pani Marii Jolancie
Batyckiej-W¹sik.
W swoim sprawozdaniu Pani Wójt
przedstawi³a zasadnicze cele, które realizowa³ Samorz¹d Gminy w ubieg³ym
roku. Bud¿et gminy na 2009 rok przewidywa³ realizacjê dochodów w wysokoœci 81.107.698 z³. Zosta³y one zrealizowane w wysokoœci 81.699.693 z³, co
stanowi 101 proc. planu.
Przyjête w planie wydatki bud¿etowe na kwotê 109.504.145 z³ zrealizowane zosta³y w kwocie
105.850.665 z³, co stanowi
97 proc. planu. W wydatkach
a¿ 31,4 proc. stanowi³y wydatki maj¹tkowe. Zosta³y one
wykonane w 100 proc., czyli
w kwocie 33.260.582 z³.
W 2009 roku Rada Gminy przyjê³a do realizacji a¿
119 zadañ inwestycyjnych.
Czêœæ z nich zosta³a w ca³oœci zrealizowana w roku
ubieg³ym, a czêœæ to zadania
wieloletnie, które s¹ kontynuowane w roku bie¿¹cym.

W zesz³ym roku gmina najwiêcej œrodków przeznaczy³a na rozbudowê sieci
wodoci¹gów i kanalizacji oraz poprawê
bezpieczeñstwa na drogach – budowê
oraz modernizacjê dróg, chodników,
oœwietlenia ulicznego, bezkolizyjnych
skrzy¿owañ. W roku 2009 znaczna kwota, bo 11 mln z³., zosta³a przeznaczona
na rozwój oœwiaty i sportu oraz budownictwa komunalnego.

rz¹dach i wzrost satysfakcji odbiorców
us³ug, czyli mieszkañców i podmiotów
gospodarczych.
Ka¿dym za³o¿eniem idei konkursu
jest mo¿liwoœæ replikowania nagrodzonych rozwi¹zañ do innych samorz¹dów.
Samorz¹d Gminy Lesznowola chêtnie
podzieli siê swoimi rozwi¹zaniami. Zapraszamy.
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy Lesznowola

To, ¿e ubieg³oroczny bud¿et zosta³ zrealizowany zgodnie z planem jest zas³ug¹
Pañstwa: Rady Gminy i Komisji merytorycznych Rady Gminy – podkreœli³a w swoim
wyst¹pieniu Wójt Gminy Lesznowola. –
Ubieg³y rok nie nale¿a³ do naj³atwiejszych i
wszyscy z trosk¹ pochylali siê nad finansami gminy. Na zakoñczenie Pani Wójt podziêkowa³a wszystkim Pañstwu radnym,
so³tysom, pracownikom urzêdu i przede
wszystkim najbli¿szym wspó³pracownikom – swojemu zastêpcy Markowi Ruszkowskiemu, Sekretarz Gminy Marioli
Uczkiewicz-Kampczyk, a szczególnie
g³ówniej ksiêgowej gminy, czyli Pani
Skarbnik El¿biecie Ob³uskiej.
Radni gminy jednog³oœnie udzielili
wójt Marii Jolancie Batyckiej-W¹sik absolutorium. Pozytywn¹ opiniê o przed³o¿onym sprawozdaniu z wykonania bud¿etu za 2009r. wyda³ tak¿e Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Po g³osowaniu Przewodnicz¹ca
Gminy Lesznowola Bo¿enna
Korlak wrêczy³a Pani Wójt
kwiaty i w imieniu ca³ego Samorz¹du Gminy serdecznie
podziêkowa³a za kolejny rok
owocnej pracy.
Agnieszka Adamus
Inspektor ds. Promocji Gminy
Podziêkowania dla Pani Wójt
po zakoñczeniu g³osowania
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Udany festyn w Lesznowoli
W dniach 12-13 czerwca ca³a Lesznowola obchodzi³a swoje doroczne œwiêto – Dni Gminy Lesznowola. Festyn trwa³ dwa dni, a mieszkañcy bawili siê
wspaniale.
Sobota 12 czerwca nale¿a³a do sportowców, którzy zgromadzili siê na stadionie przy ZSP w Lesznowoli. Wszystkich uroczyœcie powitali Wójt Gminy
Maria Jolanta Batycka-W¹sik i Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Lesznowola Ryszard Dusza, dokonuj¹c tym
samym oficjalnego otwarcia festynu.
Sportowe zmagania zaczê³y siê od towarzyskiego meczu reprezentantów
Samorz¹du Gminy z przedstawicielami
s³u¿b mundurowych. Tych ostatnich reprezentowali druhowie z jednostek:
OSP Nowa Wola, OSP Zamienie i OSP
Mroków oraz policjanci z Komisariatu
Policji w Lesznowoli. Mecz zaciêty i zakoñczy³ siê wynikiem 3 : 0 dla samorz¹dowców.
Nastêpnie do zawodów przyst¹pili
uczniowie ze wszystkich piêciu lesznowolskich szkó³ – ZSP w Lesznowoli, Nowej Iwicznej i Mrokowie, ZS w £azach
oraz SP w Mysiadle. Organizatorzy
przygotowali dla nich miting lekkoatletyczny, gdzie m³odzie¿ mog³a spróbowaæ swych si³ w nastêpuj¹cych dyscyplinach: skok w dal, skok wzwy¿, biegi
na czas – 200 m dla gimnazjalistów i 60
m dla uczniów podstawówek oraz sztafetê 3 × 100 metrów. Atrakcjê czeka³y
równie¿ dla maluchów: w pobli¿u stadionu ustawiono weso³e miasteczko
dla najm³odszych mieszkañców gminy.
Jeszcze wiêcej atrakcji czeka³o na
mieszkañców Lesznowoli w niedzielê

– na skwerze przed Urzêdem Gminy,
gdzie nastêpnego dnia zorganizowano
tzw. „dzieñ artystyczny”. Do lesznowoli
na goœcinne wystêpy przyjecha³ kabaret Pod Wyrwigroszem oraz Zespó³
Blue Cafe. Publicznoœæ zabawia³ tak¿e
wcielaj¹cy siê w ró¿nych kultowych artystów Cameleon Wystêpowali te¿ rodzimi artyœci: m.in. zespó³ Heksa, podopieczni Gminnego Oœrodka Kultury
oraz utalentowane dzieci z lesznowolskich szkó³. Na mieszkañców czeka³y
te¿: ciekawe stoiska z rêkodzie³em, stoiska handlowe, ogródki gastronomiczne z pysznym jedzeniem. Mieszkañcy
mieli mo¿liwoœæ wykonania bezp³atnych badañ: m.in. mammografii, czyli
badania, na które zazwyczaj bardzo
d³ugo siê czeka.
Na nudê nie mogli narzekaæ najm³odsi – organizatorzy przygotowali
na nich mnóstwo atrakcji: m.in.: mechanicznego byka, ring bokserski,
ciuchciê, dmuchany zamek, dmuchan¹ zje¿d¿alniê i gry zrêcznoœciowe
z nagrodami.
Pogoda dopisa³a i dobry humor równie¿, mieszkañcy weso³o bawili siê do
póŸnych godzin. Festyn zakoñczy³ siê
oko³o godz. 22 00 pokazem ogniowym
– Cyrkiem Ognia w wykonaniu Grupy
Margeritha.
Agnieszka Adamus
Inspektor ds. Promocji Gminy

Pokaz tresury psów policyjnych z Su³kowic to jedna z atrakcji Dnia
Artystycznego

Organizatorzy:
• Samorz¹d Gminy Lesznowola,
• Zespó³ Obs³ugi Placówek Oœwiatowych,
• Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych,
• Gminna Biblioteka Publiczna,
• Gminny Oœrodek Kultury,
• Mazowiecki Zwi¹zek Pracodawców w Gminie Lesznowola.
Sponsorzy:
• Centrum Handlowe ASG,
• Action S.A., Bank Spó³dzielczy
w Lesznowoli,
• BSH Klima,
• Decathlon,
• GD Poland,
• Green West,
• Firma Binokl,
• Royal Hurt,
• Centrum Ogrodnicze Bellis (roœlinna dekoracja sceny).

Mieszkaniec gminy, profesor Grzegorz Ko³odko
opowiada o swojej najnowszej ksi¹¿ce

Dzieñ sportowy – jedn¹ z konkurencji by³ skok wzwy¿
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Historia Oœrodka Zdrowia w Magdalence jest nieod³¹cznie zwi¹zana
z postaci¹ Bogdana Lewickiego – lekarza, spo³ecznika i Honorowego
Obywatela Gminy Lesznowola. Dziœ tablica pami¹tkowa poœwiêcona
doktorowi wisi na murach oœrodka, którego by³ za³o¿ycielem i wieloletnim kierownikiem.

Orodek Zdrowia w Magdalence
ma swojego patrona
Doktor Bogdan Lewicki przez
wiêksz¹ czêœæ swojego ¿ycia by³ zwi¹zany z Magdalenk¹. Tu w latach 60tych zacz¹³ pracowaæ jako lekarz i
przez wiele lat pe³ni³ funkcjê kierownika magdaleñskiego oœrodka zdrowia. By³ równie¿ m.in. dyrektorem
Zespo³u Opieki Zdrowia w Piasecznie oraz kierownikiem Gminnego
Zespo³u Zak³adów Lecznictwa Otwartego. Mieszkañcy Magdalenki i ca³ej
gminy zapamiêtali go jako znakomitego lekarza, wielkiego patriotê i
spo³ecznika. 26 marca br. odby³o siê
uroczyste ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej poœwiêconej Doktorowi. W tak
wyj¹tkowym dniu przed budynkiem
Oœrodka Zdrowia w Magdalence nie
mog³o zabrakn¹æ rodziny Doktora –
honorowymi goœæmi byli: ¿ona El¿bieta Lewicka, córki Ewa i Dorota, synowie Wojciech, Marek i W³odzimierz oraz siostry Wanda Kie³biewska i Danuta Pruszkowska. Na uroczystoœæ licznie przybyli przedstawiciele Samorz¹du Gminy Lesznowola:
Wójt Gminy Maria Jolanta BatyckaW¹sik, Przewodnicz¹ca Rady Gminy
Bo¿enna Korlak, Skarbnik Gminy El¿bieta Ob³uska oraz Radni Gminy.
Magdalenkê reprezentowali: Radna
Wies³awa Komorowska, So³tys Danu-

ta £ukasik, Przewodnicz¹ca Rady So³eckiej Ma³gorzata Bobrowska oraz
cz³onkowie Stowarzyszenia Mi³oœników Osiedli Magdalenka i Sêkocin z
prezesem Zbigniewem Papajem na
czele.
Ods³oniêcie pami¹tkowej tablicy
by³o po³¹czone z uroczystym otwarciem i poœwiêceniem wyremontowanego oœrodka, którym obecnie zarz¹dza firma Salus. W 2000 r. Rada Gminy Lesznowola zdecydowa³a o przeprowadzeniu konkursu ofert na
œwiadczenie us³ug medycznych na
terenie Gminy Lesznowola w nowej
formie organizacyjnej. Og³oszony
konkurs wygra³a w³aœnie firma Salus.
Przeprowadzenie remontu i gruntownej modernizacji obiektu by³o
mo¿liwe dziêki temu, i¿ pracownicy
przychodni – dotychczasowi lokatorzy I pietra budynku Oœrodka Zdrowia w Magdalence otrzymali mieszkania w nowym budynku komunalnym w Zamieniu. Remont mia³ na celu
zwiêkszenie programu u¿ytkowego

dla przychodni oraz poprawê stanu
technicznego budynku. W rezultacie
obiekt zyska³ ca³kiem nowy wizerunek, ale jednoczeœnie zachowa³ swój
dawny charakter. Goœcie zebrani na
uroczystoœci mogli przekonaæ siê
osobiœcie, i¿ wnêtrze oœrodka zosta³o ca³kowicie odmienione. Jest nowoczesne i przestronne, utrzymane w
optymistycznej, ciep³ej kolorystyce,
dostêpne osób niepe³nosprawnych i
przyjazne dla dzieci.
Obecnie zakres us³ug medycznych
oferowanych w przychodni obejmuje: poradniê internistyczn¹ (2 gabinety lekarzy rodzinnych i gabinet zabiegowy), stomatologiczn¹, ginekologiczn¹ oraz badania EKG i USG. Gabinety obejmuj¹ce te us³ugi mieszcz¹
siê na parterze, a na piêtrze znajduje siê poradnia dla dzieci zdrowych
(2 gabinety, przygotowawczy i szczepieñ lekarskich).Przygotowany jest
równie¿ gabinet rehabilitacji kinezoterapii i fizykoterapii jednak¿e uruchomiony zostanie po dokonaniu
wszelkich formalnoœci z Narodowym
Funduszem Zdrowia.
Uroczystoœæ by³a nie tylko okazj¹
do zwiedzenia zmodernizowanej
przychodni, ale przede wszystkim do
rozmów i wspomnieñ poœwiêconych
doktorowi Bogdanowi Lewickiemu,
pocz¹tkom miejscowej s³u¿by zdrowia oraz dziejom Magdalenki.
Agnieszka Adamus
Inspektor ds. Promocji Gminy

Pami¹tkow¹ wstêgê przecina
¿ona dra Lewickiego, Pani El¿bieta Lewicka
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Wybory ju¿ za nami, zarówno I jak
i II tura. Z pewnoœci¹ interesuje Pañstwa
jak g³osowano w Gminie Lesznowola.
Poni¿ej przedstawiamy wybory w liczbach.

I tura – 20 czerwca 2010:
– frekwencja w Gminie Lesznowola:
68,87%,
– frekwencja w Powiecie Piaseczyñskim: 64,41%,
– frekwencja w Województwie Mazowieckim 61,24%,
– frekwencja w Polsce: 54,94%.

LEPPER
Andrzej Zbigniew
ZIÊTEK
Bogus³aw Zbigniew
MORAWIECKI
Kornel Andrzej

551 552 139

65

31

37

27

10

1

2

2

£azy, Marysin

509 428 115

33

19

34

8

4

5

0

3

Magdalenka

391 137

70

17

11

14

3

1

0

0

4

W³adys³awów, Wilcza Góra,
Jazgarzewszczyzna, £oziska

400 179

72

23

17

8

9

5

1

0

5

Lesznowola, Kolonia Lesznowola,
Janczewice, Podolszyn, Nowa Wola

375 588

81

33

16

13

31

9

3

0

6

Stara Iwiczna

241 178

60

10

6

11

3

2

1

0

7

Nowa Iwiczna  ulice:
Akacjowa, Aleja Zgody, Brzozowa,
Cicha, Cisowa, Czereniowa, Do Rynku,
Dzika, Gimnazjalna, Graniczna,
Jarzêbinowa, Jaminowa, Jesienna,
Kielecka, Klonowa, Krasickiego,
Kwiatowa, Letnia, Malutka, Migda³owa,
Mleczarska, Modrzewiowa,
Niezapominajki

458 249

81

27

24

9

8

1

1

1

Nowa Iwiczna  ulice:
Owocowa, Piêkna, Pokrêtna, Porankowa,
Poziomki, Przebiniegów, Przy Rynku,
Przy Wiatraku, Ró¿ana, Sadowa,
648 131
Spacerowa, Stokrotki, Szkolna,
wierkowa, Tarniny, Torowa, Willowa,
Wiosenna, Zakamarek, Zawi³a, Zimowa.

72

31

20

18

10

0

2

0

9

Zgorza³a, Zamienie,

181 169

32

12

4

1

17

1

0

1

10

Mysiad³o  ulice:
£abêdzia, Okr¹g, Osiedlowa, Ró¿ana,
310 291
Zakrêt, Wiejska, Kuropatwy, Poprzeczna,
Godzików, S³owicza

76

30

8

9

10

2

1

0

Mysiad³o  ulice:
Agrestowa, Aronii, Borówki, Gogoliñska,
Graniczna, Krótka, Kwiatowa, Lipowa,
Mi³a, Ogrodowa, Polna, Polnych
Kwiatów, Porzeczkowa, Topolowa,
Wierzbowa

76

55

32

10

9

2

1

1

4700 3105 874 336 188 164 135

37

16

5

8

11

Iloæ

636 203

8

8

PAWLAK Waldemar

Wola Mrokowska, Warszawianka,
Jastrzêbiec, Garbatka, Mroków, Kolonia
Mrokowska, Stachowo, Jab³onowo,
Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska,
Kosów, Stefanowo,

1

Tabela i wykres w za³¹czeniu.
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JUREK Marek

Miejscowoæ

KOMOROWSKI
Bronis³aw Maria
KACZYÑSKI
Jaros³aw Aleksander
NAPIERALSKI
Grzegorz Bernard
KORWIN-MIKKE
Janusz Ryszard
OLECHOWSKI
Andrzej Marian

Wybory
Prezydenckie
w liczbach

Okrêgowa
Komisja Wyborcza
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KACZYÑSKI
Jaros³aw Aleksander

KOMOROWSKI
Bronis³aw Maria

2339

1435 61,4%

706

714

2

£azy, Marysin

1804

1166 64,6%

543

615

3

Magdalenka

862

657 76,2%

189

462

4

W³adys³awów, Wilcza Góra, Jazgarzewszczyzna, £oziska

1055

702 66,5%

237

457

5

Lesznowola, Kolonia Lesznowola, Janczewice, Podolszyn,
Nowa Wola

1702

1139 66,9%

671

461

6

Stara Iwiczna

785

550 70,1%

213

329

7

Nowa Iwiczna  ulice:
Akacjowa, Aleja Zgody, Brzozowa, Cicha, Cisowa,
Czereniowa, Do Rynku, Dzika, Gimnazjalna, Graniczna,
Jarzêbinowa, Jaminowa, Jesienna, Kielecka, Klonowa,
Krasickiego, Kwiatowa, Letnia, Malutka, Migda³owa,
Mleczarska, Modrzewiowa, Niezapominajki

1091

798 73,1%

281

509

Nowa Iwiczna  ulice:
Owocowa, Piêkna, Pokrêtna, Porankowa, Poziomki,
Przebiniegów, Przy Rynku, Przy Wiatraku, Ró¿ana,
Sadowa, Spacerowa, Stokrotki, Szkolna, wierkowa,
Tarniny, Torowa, Willowa, Wiosenna, Zakamarek, Zawi³a,
Zimowa

1083

818 75,5%

159

652

1

8

Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy Lesznowola
Pe³nomocnik
Okrêgowej Komisji Wyborczej
Cezary Smereczyñski
Informatyk – Urz¹d Gminy

Miejscowoæ

Frekwencja

Liczba g³osuj¹cych

Wola Mrokowska, Warszawianka, Jastrzêbiec, Garbatka,
Mroków, Kolonia Mrokowska, Stachowo, Jab³onowo,
Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska, Kosów,
Stefanowo,

Okrêgowa
Komisja Wyborcza

– frekwencja w Gminie Lesznowola:
68,02%
– frekwencja w Powiecie Piaseczyñskim: 64,76%
– frekwencja w Województwie Mazowieckim: 49,42%
– frekwencja w Polsce: 46,99%
Tabela i wykres nr w za³¹czeniu.

Liczba uprawnionych

II tura 4 lipca 2010:

9

Zgorza³a, Zamienie

595

421 70,8%

211

206

10

Mysiad³o  ulice:
£abêdzia, Okr¹g, Osiedlowa, Ró¿ana, Zakrêt, Wiejska,
Kuropatwy, Poprzeczna, Godzików, S³owicza

1151

721 62,6%

354

360

11

Mysiad³o  ulice:
Agrestowa, Aronii, Borówki, Gogoliñska, Graniczna, Krótka,
Kwiatowa, Lipowa, Mi³a, Ogrodowa, Polna, Polnych
Kwiatów, Porzeczkowa, Topolowa, Wierzbowa

1277

941 73,7%

234

701

13744

9348 68,0%

3798

5466

Iloæ
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Szanowni Pañstwo! Mieszkañcy Gminy Lesznowola!
Uprzejmie informujê o dzia³aniach podjêtych przez Samorz¹d Gminy z powodu nawalnego deszczu,
który nawiedzi³ Gminê Lesznowola wieczorem w dniu 3 czerwca br.
W pi¹tek 04 czerwca 2010r. odby³o siê posiedzenie Gminnego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego pod kierunkiem
Wójta Gminy z udzia³em:
• Przewodnicz¹cej Rady Gminy – P. Bo¿enny Korlak;
• V-ce Przewodnicz¹cego Rady Gminy – P. Ryszarda Duszy;
• Przewodnicz¹cego Komisji Polityki Spo³ecznej – P. Jerzego Wiœniewskiego;
• Przedstawicieli Jednostek OSP:
– w Zamieniu – P. Mieczys³awa Walczaka,
– w Nowej Woli – P. S³awomira Klimczaka,
– w Mrokowie – P. Marka Soko³owskiego;
• Komendanta Gminnego Ochrony P/Po¿arowej – P. Macieja Ko³akowskiego;
• Prezesa Lesznowolskiego Przedsiêbiorstwa Komunalnego – P. Leszka Zaborowskiego;
• Inspektora ds. Obrony Cywilnej – P. Bogus³awa D¹browskiego;
• Przedstawiciela Referatu Budowy, Utrzymania Dróg i Zasobów Mieszkaniowych – P. Ryszarda Wiœniewskiego.
Gminny Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego dokona³ wizji miejsc najbardziej dotkniêtych nawa³nic¹. Na posiedzeniu
oceniono aktualn¹ sytuacje panuj¹c¹ na terenie Gminy i przyjêto plan dzia³ania na tê okolicznoœæ:
1. We wspó³pracy z Komend¹ Powiatow¹ Stra¿y Po¿arnej wszystkie jednostki OSP z naszej gminy, a tak¿e z s¹siednich
gmin i powiatów podjê³y dzia³ania w zespo³ach ratowniczych, które mia³y na celu wypompowywanie wody z miejsc
zagro¿onych.
2. Do dzia³añ skierowano firmy œwiadcz¹ce us³ugi asenizacyjne: HETMAN i JARPER.
3. W miejsca zagro¿one dostarczono piasek i worki.
W dniu 07 czerwca 2010r. odby³o siê kolejne posiedzenie Gminnego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego pod kierownictwem Wójta Gminy Lesznowola, którego celem by³o:
a) dokonanie oceny dzia³añ przyjêtych do realizacji na posiedzeniu Zespo³u w dniu 04 czerwca 2010r,
b) zaplanowanie dzia³añ w sprawie pomocy dla poszkodowanych .

POMOC DLA POSZKODOWANYCH
1. Ulgi w podatku rolnym za rok 2010.
2. Poszkodowani rolnicy po oszacowaniu poniesionych strat bêd¹ mogli staraæ siê o uzyskanie tzw. kredytów klêskowych.
W przypadku, gdy rolnik ubezpieczy³ co najmniej 50% produkcji, oprocentowanie takiego kredytu wynosiæ bêdzie 2%,
natomiast w przypadku, gdy rolnik nie zawar³ wymaganych umów ubezpieczenia, oprocentowanie kredytu wyniesie
3,8125%. Komisja Terenowa sporz¹dzi Protokó³ z oszacowania zakresu i wysokoœci szkód. Wójt Gminy powo³a³ Komisjê
ds. szacowania zakresu i wysokoœci szkód w gospodarstwach rolnych. Ponadto, poszkodowane rodziny rolnicze bêd¹
mog³y otrzymaæ pomoc spo³eczn¹ w formie jednorazowego zasi³ku celowego w wysokoœci 2.000 z³ (gospodarstwa
rolne o powierzchni do 5 ha u¿ytków rolnych albo dzia³y specjalne produkcji rolnej) lub 4.000 z³ (gospodarstwa rolne
o powierzchni powy¿ej 5 ha u¿ytków rolnych). O pomoc w formie zasi³ku celowego bêd¹ mogli ubiegaæ siê rolnicy,
w których gospodarstwach rolnych lub dzia³ach specjalnych produkcji rolnej, szkody spowodowane przez deszcz nawalny, oszacowane przez Komisjê, wynios¹ œrednio powy¿ej 30% œredniej rocznej produkcji rolnej. Podstaw¹ do ubiegania siê o zasi³ek celowy jest Protokó³ oszacowania szkód przez Komisjê Terenow¹.
3. Udzielanie pomocy na remont albo odbudowê domu lub mieszkania – zasi³ki celowe dla rodzin poszkodowanych.
Podstaw¹ do okreœlenia wysokoœci przyznanej pomocy jest wywiad œrodowiskowy przeprowadzony przez pracowników Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Pomoc finansowa jest mo¿liwa dziêki otrzymaniu przez Gminê Lesznowola œrodków na ten cel z bud¿etu pañstwa.
4. Kontenery – do wywozu zniszczonych przedmiotów. W tej sprawie nale¿a³o kontaktowaæ siê z so³tysami.
Z wyrazami szacunku
Maria Jolanta Batycka-W¹sik
Wójt Gminy Lesznowola
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Pomagamy powodzianom

Dar serca
dla So³ectwa Troszyn Polski i Borki
7 lipca br. z Gminy Lesznowola wyruszy³y dwie ciê¿arówki z darami dla powodzian. Skierowa³y siê w stronê P³ocka, do So³ectwa Troszyn Polski i Borki.
Woda zala³a te miejscowoœci na wysokoœæ od 2 do 3 metrów.
Dziêki mieszkañcom gminy, którzy
chêtnie odpowiedzieli na apel Samorz¹du Gminy Lesznowola, uda³o siê zebraæ
ok. 8 ton zbo¿a i ok. 2 ton 300 kg innych artyku³ów. Wœród tych ostatnich
znalaz³y siê m.in. œrodki czystoœci, ¿ywnoœæ, koce, poœciel, meble… To du¿o,
jednak wci¹¿ za ma³o, poniewa¿ rolnicy
zalanego so³ectwa znajduj¹ siê w tragicznej sytuacji. Na wielu polach nadal stoi
woda, a ludziom brakuje praktycznie
wszystkiego – niektórzy nie maj¹ nawet na
czym spaæ – komentuje radny Grzegorz
Kwiatkowski, który wraz z radnym Kon-

stantym Kocykiem oraz panami Paw³em
i Piotrem Seliga pojechali z transportem
darów na zalane tereny. – W bardzo trudnej sytuacji znalaz³a siê te¿ miejscowa szko³a, a pocz¹tek roku szkolnego powoli siê
zbli¿a – dodaje radny.
Zbiórka dla powodzian bêdzie nadal
kontynuowana, a odbiorem darów i
przygotowaniem ich do transportu ponownie zajm¹ siê Jednostki OSP z Mrokowa i Nowej Woli. Nastêpne transporty planowane s¹ w drugiej po³owie lipca oraz w sierpniu.
Nie b¹dŸmy obojêtni na los poszkodowanych rolników – pomó¿my im odbudowaæ swoje
gospodarstwa i domy!

Szanowni Pañstwo,
Mieszkañcy Gminy Lesznowola!
Wszystkim Pañstwu Mieszkañcom
naszej Gminy bardzo serdecznie dziêkujê za wielk¹ hojnoœæ i udzia³ w zbiórce darów dla poszkodowanych przez
powódŸ Rolników z powiatu p³ockiego.
Szczególne podziêkowania kierujê w
stronê Pana Paw³a Seligi, za udostêpnienie pojazdu i zawiezienie darów oraz
przedstawicieli Samorz¹du Gminy i Druhów z Jednostek OSP Mroków i OSP
Nowa Wola, za wielkie zaanga¿owanie
i sprawne przeprowadzenie akcji.
Jednoczeœnie informujê, i¿ ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê i ogromne potrzeby poszkodowanych przez powódŸ
Mieszkañców So³ectwa Troszyn Polski
i Borki, zbiórka darów jest nadal kontynuowana. Jeszcze raz bardzo proszê
o Pañstwa pomoc i wsparcie.
Z wyrazami szacunku
Maria Jolanta Batycka-W¹sik
Wójt Gminy Lesznowola

Agnieszka Adamus
Inspektor ds. Promocji Gminy
Szczegó³owe informacje
dotycz¹ce zbiórki mo¿na
uzyskaæ pod numerem
telefonu: 505 826 072
Na niektórych polach jeszcze miesi¹c po powodzi stoi woda

Szanowni Mieszkañcy Gminy Lesznowola!
W 2010 roku na terenie ca³ego kraju, a wiêc tak¿e na terenie naszej Gminy, w okresie od dnia 1 wrzeœnia do dnia
31 paŸdziernika, przeprowadzony zostanie Powszechny Spis
Rolny.
Spis obejmowa³ bêdzie stan na dzieñ 30 czerwca 2010
roku.
Podjêta ustawa zak³ada uzyskanie informacji m.in. dotycz¹cych ogólnej charakterystyki gospodarstwa rolnego, powierzchni gruntów, zasiewów, liczebnoœci i struktury pog³owia zwierz¹t gospodarskich, informacji
o liczbie ci¹gników i innych maszyn rolniczych, zu¿yciu nawozów, strukturze dochodów gospodarstwa rolnego i na temat korzystania z programów
wsparcia dla rolnictwa.
W zwi¹zku z powy¿szym w naszym Urzêdzie
utworzone zosta³o Gminne Biuro Spisowe, które kierowaæ bêdzie pracami zwi¹zanymi z organizacj¹ spisu na terenie naszej Gminy.

Po raz pierwszy w historii spis bêdzie w pe³ni skomputeryzowany. Dane o rolnictwie bêd¹ pozyskiwane w formie elektronicznej, a nie jak dotychczas w papierowej.
Spis przeprowadzany bêdzie za pomoc¹ specjalnego panelu. Panel, czyli urz¹dzenie handheld, przypomina telefon
komórkowy z ekranem dotykowym, do którego osoba przeprowadzaj¹ca spis (tj. rachmistrz spisowy) bêdzie wprowadzaæ dane.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê do wszystkich
Mieszkañców Gminy Lesznowola z proœb¹ o ¿yczliwe przyjmowanie rachmistrzów spisowych na terenie
swoich nieruchomoœci oraz o udzielanie niezbêdnych informacji osobom, które odwiedzaæ
bêd¹ gospodarstwa rolne na terenie Gminy
w miesi¹cu wrzeœniu i paŸdzierniku br.
Z wyrazami szacunku
Joanna Piwowarska
Inspektor ds. Rolnictwa
Cz³onek Gminnej Komisji Spisowej
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Warto wspó³tworzyæ bud¿et gminy
Szanowni Pañstwo,
Na dochody bud¿etu gminy sk³adaj¹
siê m.in:
• podatki lokalne – 29% ,
• subwencje i dotacje z bud¿etu
Pañstwa – 23%,
• udzia³ w podatku dochodowym od
osób fizycznych PIT-39%,
• udzia³ w podatku dochodowym od
osób prawnych CIT – 4% (dane dot.
2009r.).
Z dochodów finansowana jest oœwiata, (szko³y i przedszkola w tym niepubliczne), gminne inwestycje (infrastruktura sportowa, wodoci¹gi, kanalizacja,
oczyszczalnie œcieków, oœwietlenie uliczne, drogi i chodniki, budynki u¿ytecznoœci publiczne), dzia³alnoœæ samorz¹dowych jednostek kultury oraz sportu
(GOK, Biblioteka, imprezy sportowe).
Wp³ywy z CIT (podatek od osób prawnych) oraz wp³ywy z PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) zale¿¹
bezpoœrednio od miejsca zamieszkania
lub miejsca prowadzenia dzia³alnoœci.
Przy sk³adaniu rocznego rozliczenia
podatku PIT miejsce zameldowania nie
ma ¿adnego znaczenia. Podatnik sk³ada
zeznanie do urzêdu skarbowego w³aœciwego dla swojego miejsca zamieszkania
na ostatni dzieñ roku podatkowego.

W tegorocznym rankingu miast najbardziej trakcyjnych dla biznesu miesiêcznika ekonomicznego „Forbes” Wólka Kosowska w Gminie Lesznowola zajê³a IX miejsce. Kluczem pozycji w rankingu by³a liczba spó³ek zarejestrowanych w 2009 roku. Dziewiate miejsce w
skali kraju to bardzo dobra pozycja, choæ
gorsza ni¿ w ubieg³ym roku. Jednak bior¹c pod uwagê, i¿ licz¹ca niespe³na 800
mieszkañców (zameldowanych na pobyt
sta³y i czasowy) Wólka Kosowska oceniana by³a w kategorii miejscowoœci do
50 tysiêcy mieszkañców – wynik jest
znakomity.
G³ówne atuty Wólki Kosowskiej to:
– bliskoœæ stolicy – najwiêkszego rynku zbytu w Polsce,
– po³o¿enie w pobli¿u dróg wylotowych z Warszawy do Katowic, Krakowa i Wroc³awia,
– aktualny plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lesznowola,
– gminne inwestycje infrastrukturalne.
PR

Niedope³nienie tego obowi¹zku jest
zagro¿one kar¹ do 2.500z³. Nie wystêpuje tu mo¿liwoœæ wyboru: miejsce zameldowania lub zamieszkania. Przepisy
mówi¹ jednoznacznie: decyduje miejsce
zamieszkania na ostatni dzieñ roku podatkowego.
Rozumiemy, ¿e niechêæ do zmiany
meldunku podyktowana jest czasem
trudnymi sprawami indywidualnymi,
czasami obaw¹ przed zmian¹ wielu dokumentów i kosztami.
Namawiamy Pañstwa do wype³nienia druku NIP-3, gdzie na pierwszej stronie wpisuje siê adres zamieszkania (na
podstawie którego ustala siê w³aœciwoœæ
urzêdu skarbowego). Wystarczy wiêc
z³o¿yæ w³aœciwy druk w urzêdzie odpowiednim do miejsca zamieszkania –
mo¿na go pobraæ ze strony internetowej Ministerstwa Finansów (mf.gov.plpodatki-formularze).
Dla Mieszkañców Gminy Lesznowola w³aœciwym jest Urz¹d Skarbowy
w Piasecznie, ul. Czajewicza 2/4, 05-500
Piaseczno.

dotknê³o wszystkie polskie samorz¹dy,
w tym i nasz¹ gminê.
Dochody zrealizowane w 2009 roku
by³y mniejsze od zaplanowanych o 35%.
Stanêliœmy przed dylematem: czy ograniczyæ inwestycje, czy poszukaæ innych,
alternatywnych Ÿróde³ finansowania.
Wiêkszoœæ inwestycji wykonaliœmy (inne
realizowane s¹ w cyklu wieloletnim), finansuj¹c je z emisji obligacji komunalnych.
W ocenie ekspertów, rok 2010 bêdzie
rokiem najtrudniejszym w historii polskich samorz¹dów.
Nie chcemy rezygnowaæ z zaplanowanych zadañ, bo przecie¿ dziêki tak potrzebnym inwestycjom, podnosi siê
wci¹¿ jakoœæ ¿ycia naszych Mieszkañców.
Namawiam Pañstwa bardzo gor¹co
o w³¹czenie siê z udzia³em finansowym
z PIT do budowania i wzbogacania infrastruktury technicznej i spo³ecznej w Gminie Lesznowola, z której to wszyscy korzystamy.
Wystarczy wype³niæ jeden druk, ¿eby
spe³niæ obowi¹zek w stosunku do swojej „ma³ej ojczyzny”, a jednoczeœnie byæ
w porz¹dku do obowi¹zuj¹cego prawa.

Szanowni Pañstwo,

Z wyrazami szacunku

Rok 2009 by³ w Polsce i na œwiecie
pierwszym rokiem spowolnienia gospodarczego. Zmniejszenie dochodów

Ranking Forbesa rozstrzygniêty

Wólka Kosowska
ponownie nagrodzona

Centrum handlowe w Wólce Kosowskiej z lotu ptaka
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Wójt Gminy Lesznowola
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Wietnamscy dyplomaci z wizyt¹ w Lesznowoli

terenie naszej gminy. Na pytania goœci odpowiada³y m.in. Skarbnik Gminy Pani El¿bieta Ob³uska, Inspektor ds. ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej Pani £ucja Jaworska oraz Inspektor ds. ewidencji ludnoœci Pani Bo¿ena Potera³a.
Z urzêdowej ewidencji wynika, i¿ w
Gminie Lesznowola mieszka 31 osób
narodowoœci wietnamskiej zameldowanych na pobyt sta³y oraz 166 osób zameldowanych na pobyt czasowy powy¿ej 3 miesiêcy.
Przy tej okazji warto przypomnieæ
o zasadach, na jakich cudzoziemcy –

m.in. narodowoœci wietnamskiej mog¹
siê zameldowaæ. Do zameldowania czasowego wystarcz¹ dane z paszportu –
wyjaœnia inspektor Bo¿ena Potera³a –
natomiast do zameldowania na pobyt sta³y niezbêdne s¹ dane, których w paszporcie nie ma. S¹ to imiê ojca, imiê matki oraz
nazwisko rodowe matki. Niezbêdne s¹ równie¿ karta pobytu lub pozwolenie na pobyt wydane przez wojewodê oraz poprawnie wype³nione druki.

Mazowiecki Zwi¹zek Pracodawców
w Gminie Lesznowola ma ju¿ 10 lat!

Zwi¹zku. Uroczystoœæ by³a znakomit¹
okazj¹ do wspólnych wspomnieñ, gratulacji i wzajemnych podziêkowañ. M.in.
Prezes i niektórzy Cz³onkowie MZPGL
zostali odznaczeni medalem „Za zas³ugi dla po¿arnictwa”, odczytano te¿ list
gratulacyjny Marsza³ka Sejmu RP.
Obchody uœwietni³ recital chopinowski, a specjaln¹ atrakcj¹ by³a salwa z armaty stoj¹cej na hotelowym dziedziñcu.
Zarz¹dowi i wszystkim Cz³onkom
Mazowieckiego Zwi¹zku Pracodawców
w Gminie Lesznowola sk³adamy serdeczne gratulacje i ¿yczymy dalszych
sukcesów oraz wielu równie udanych
jubileuszy.

W dniu 7 lipca br. Gminê Lesznowola
odwiedzi³a delegacja z Socjalistycznej Republiki Wietnamu. W jej sk³ad wchodzili
przedstawiciele Komisji do Spraw Spo³ecznych Zgromadzenia Narodowego S.R.
Wietnamu z Zastêpc¹ Dyrektora Komisji
DANG NHU LOI na czele oraz przedstawiciele wietnamskiej Ambasady. Na spotkaniu w Urzêdzie Gminy rozmawiano o
sprawach dotycz¹cej zatrudnienia, struktury ludnoœci w gminie oraz pracy zarobkowej cudzoziemców. Delegacjê szczególnie interesowa³o jak radz¹ sobie obywatele wietnamscy i ilu ich mieszka na

W tym roku MZPwGL obchodzi³ swoje 10-lecie. Obchody rocznicy by³y huczne i to nie tylko za spraw¹ armatniej salwy.
Honorowy patronat nad jubileuszem
obj¹³ Marsza³ek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Zwi¹zek zrzesza obecnie oko³o 30 firm, które aktywnie wspó³pracuj¹ z Samorz¹dem Gminy
Lesznowola. Do cz³onków MZPGL nale¿y m.in. NZOZ Salus, firma Vet Trade,
Centrum Handlowe ASG, Bank Spó³dzielczy w Lesznowoli czy Browar Jab³onowo.
Uroczyste obchody jubileuszu odby³y siê 20 maja w goœcinnych progach

Hotelu „Ksi¹¿e Poniatowski” w £azach.
W uroczystoœci brali udzia³ Zarz¹d
i Cz³onkowie MZPGL Przedstawiciele Samorz¹du Gminy Lesznowola, przedstawiciele Starostwa i Powiatu Piaseczyñskiego oraz sympatycy i przyjaciele
Zwi¹zku. Zebranych goœci powita³ wiceprezes zarz¹du Piotr Czarnecki i nastêpnie odda³ g³os prezesowi MZPGL, panu
Jackowi Arendarskiemu, który ze swad¹
opowiedzia³ o pocz¹tkach dzia³alnoœci

PR

Agnieszka Adamus
Inspektor ds. Promocji Gminy

Wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-W¹sik odznaczy³a cz³onków Zwi¹zku medalem „Za zas³ugi dla po¿arnictwa”, które wrêcza³ Starosta
Piaseczyñski Jan D¹bek
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I n w e s t y c j e
Inwestycje w Gminie Lesznowola
Tegoroczne, wyj¹tkowo trudne warunki pogodowe nie sprzyjaj¹ prowadzeniu inwestycji budowlanych. Jednak pomimo d³ugiej i œnie¿nej zimy oraz niezwykle deszczowej wiosny, Gmina Lesznowola konsekwentnie realizuje zaplanowane zadania inwestycyjne.

CEIS
Rozpoczê³a siê budowa I etapu Centrum Edukacji Sportu w Mysiadle. I etap
obejmuje budowê hali sportowej, segmentu dydaktycznego gimnazjum, fundamentów segmentu szko³y podstawowej, sali teatralnej i biblioteki do stanu
„0”. Jednoczeœnie prowadzona bêdzie
przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku
wzd³u¿ CEIS. Wybudowane zostan¹ parkingi przy szkole wraz z oœwietleniem,
instalacje wodoci¹gowo-kanalizacyjne,
system odwodnienia terenu oraz elementy ma³ej architektury wraz z zieleni¹ towarzysz¹c¹.
Do koñca wrzeœnia 2011 planowane
jest oddanie segmentu gimnazjum, segmentu ¿ywieniowego, kot³owni, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu przy
szkole. Planowany termin ukoñczenie
prac w pozosta³ej czêœci budynku g³ównego oraz wybudowanie zjazdu z ul.
Pu³awskiej i ronda ul. Topolow¹ to kwiecieñ roku 2012.

Realizacjê pozosta³ych elementów
zespo³u Centrum Edukacji i Sportu
w Mysiadle w tym: dokoñczenie budowy segmentów szko³y podstawowej, sali
teatralnej, biblioteki oraz wie¿y i zwi¹zanych z ni¹ œcian wspinaczkowych, stadionu, trybun, wybudowanie pó³nocnego odcinka ulicy Topolowej i wschodniego odcinka ulicy Europejskiej – Gmina
Lesznowola przewiduje w nastêpnych
etapach budowy.
Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle bêdzie obiektem o ciekawej, niekonwencjonalnej architekturze, wyposa¿onym w szereg rozwi¹zañ przyjaznych
œrodowisku takich jak np. panele s³oneczne do ogrzewania wody u¿ytkowej.

Zespó³ boisk w Mrokowie
Og³oszono przetarg na budowê I etapu boisk szkolnych w Mrokowie, obejmuj¹c¹ w szczególnoœci wykonanie nastêpuj¹cych robót: – ci¹gi pieszo-jezdne i chodniki z kostki brukowej, – od-

wodnienie nawierzchni sportowych, –
boisko do tenisa i siatkówki o nawierzchni z trawy syntetycznej, – boisko do koszykówki i pi³ki siatkowej o
nawierzchni z trawy syntetycznej, –
bosko do gry w dwa ognie i pi³kê no¿n¹ z trawy syntetycznej, – pi³kochwyty,
– urz¹dzenia sportowe, – ukszta³towanie terenu, – nasadzenia zieleni.
Obecnie trwa ocena z³o¿onych ofert.

Przedszkole
w Wólce Kosowskiej
W toku s¹ prace nad projektem nowego przedszkola gminnego w Wólce
Kosowskiej. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowê to wrzesieñ 2010r.

Zgorza³a
Gmina Lesznowola uzyska³a pozwolenie na budowê nowej Œwietlicy Wiejskiej w miejscowoœci Zgorza³a. Trwaj¹
prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej.

Zamienie
W IV kwartale roku 2010 planuje siê
rozpoczêcie budowy nowej oczyszczalni œcieków w Zamieniu o przepustowoœci docelowej 1300 m3 na dobê. Równoczeœnie z budow¹ oczyszczalni œcieków nast¹pi wymiana sieci wodoci¹gowej w Zamieniu.
Joanna ¯urkowska-Beta
Inspektor w Referacie Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Koncepcja architektoniczna Centrum Edukacji Sportu w Mysiadle – Gmina Lesznowola
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Budowa I etapu
Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle ju¿ rozpoczêta
W dniu 10.05.2010 w Urzêdzie Gminy Lesznowola zosta³a podpisana umowa na realizacjê I Etapu budowy Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle.
Obiekt, który powstanie przy ulicy
Kwiatowej w Mysiadle wybuduje za
kwotê 32 793 965,09 z³ brutto firma
„VECTRA” S.A. z P³ocka. Inwestycja potrwa 700 dni i zostanie ukoñczona
w kwietniu 2012 roku przy czym po
500 dniach od rozpoczêcia zadania zostanie oddany do u¿ytku budynek
g³ówny szko³y.
W ramach zadania przewidziano:
1. Budowê segmentów A i B1 budynku
g³ównego – do stanu pod klucz,
(³¹cznie 9931,2 m2 powierzchni
u¿ytkowych obiektu),
2. Budowê segmentów B2 i B3 budynku g³ównego w zakresie realizacji
pomieszczeñ poziomu „–1” do stanu surowego (bez wykoñczeñ wewnêtrznych, – pow. 827,1 m2),
3. Budowê budynku kot³owni gazowej
(pow. u¿ytkowa 80,0 m2),

– przebudowê przepompowni œcieków przy ulicach Kwiatowej i Topolowej,
– przebudowê sieci teletechnicznej
w ci¹gu ulicy Kwiatowej,
– zarurowanie odcinka rowu przy
ulicy Pu³awskiej.
6. Realizacjê zagospodarowania terenu
polegaj¹c¹ na wybudowaniu instalacji:
• przewodu przy³¹cza wodoci¹gowego do CEiS,
• przewodów przy³¹czy kanalizacji
sanitarnej do CEiS,
• kanalizacji deszczowej i kanalizacji deszczowej wody czystej wraz
ze zbiornikiem retencyjnym i
przepompowni¹ wód deszczowych, systemem drenarskim w
tym drena¿em opaskowym
• sieci i instalacji nawadniania
• przy³¹cza gazu
• sieci rozdzielczej kablowej oœwietlenia ulicznego
• sieci zasilania energetycznego, w
tym instalacji agregatu pr¹dotwórczego,

• sieci przewodów preizolowanych
³¹cz¹cych instalacje wewnêtrzne
budynku g³ównego i kot³owni gazowej,
7. Realizacjê zagospodarowania terenu
polegaj¹c¹ na:
• wybudowaniu pasa¿u, k³adek dla
pieszych, pochylni, murów oporowych i chodników
• wybudowaniu urz¹dzeñ oœwietlenia ulicznego
• wybudowaniu i wykonaniu elementów ma³ej architektury takich
jak ³awki, siedziska, siatki na pn¹cza, zlokalizowanych poza granicami tymczasowego wygrodzenia
CEiS
• wybudowaniu parkingu szkolnego,
• wykonaniu nasadzeñ zieleni, w
tym nasadzeñ na dachach segmentu B1.
Rafa³ Suwa³a
G³ówny Specjalista w Referacie Przygotowania i Realizacji Inwestycji

4. Realizacjê zagospodarowania terenu
polegaj¹c¹ na wybudowaniu uk³adu
drogowego zwi¹zanego z obs³ug¹
CEiS z wy³¹czeniem z realizacji pó³nocnego odcinka ulicy Topolowej i
wschodniego odcinka ulicy Europejskiej .
5. Przebudowê wszystkich elementów
infrastrukturalnych zwi¹zanych integralnie z realizacj¹ uk³adu drogowego CEiS, w tym:
– przebudowê wodoci¹gu PE 225
mm w ulicy Kwiatowej wraz z
przy³¹czami,
– przebudowê linii energetycznej
nn 1kV wraz z przy³¹czami w ci¹gu ulicy Kwiatowej,
– przebudowê oœwietlenia ulicznego w rejonie projektowanego
skrzy¿owania ulicy KD z drog¹
krajow¹ nr 79 ( ulic¹ Pu³awsk¹),

Pani Wójt z przedstawicielami firmy VECTRA S.A. – podpisanie umowy na realizacjê I etapu CEiS
mia³o miejsce w Urzêdzie Gminy Lesznowola.
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Inwestycje Infrastrukturalne
 co nowego buduje Gmina Lesznowola
W roku bie¿¹cym Gmina Lesznowola
zleci³a wykonanie nastêpuj¹cych dokumentacji projektowych:
• Projekt przebudowy ul. Gminnej Rady
Narodowej w Lesznowoli wraz z aktualizacj¹ geodezyjn¹,
• Projekt budowy ul. Okrê¿nej w Lesznowoli oraz projekty bran¿owe wraz
z wytyczeniem geodezyjnym,
• Projekt budowy ul. Karasia z odwodnieniem w Stachowie, Wólce Kosowskiej i PAN Kosów,
• Projekt budowy i odwodnienia drogi
na dzia³kach nr ew. 74/9, 73/23, 73/14,
73/3, 73/2, 73/8, 72/11, 72/8 w Mrokowie wraz z wytyczeniem geodezyjnym,
• Projekt przebudowy ul. Okr¹g w Mysiadle wraz z odwodnieniem oraz
projektami budowy chodników
i miejsc parkingowych,
• Projekt przebudowy ul. Topolowej
w Mysiadle wraz z wytyczeniem geodezyjnym,
• Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul. Borowej w Wilczej Górze
wraz z aktualizacj¹ projektu drogowego i wytyczeniem geodezyjnym.

Mazowiecka Jednostka Wdra¿ania
Programów Unijnych w terminie wrzesieñ – paŸdziernik 2010 roku planuje
przeprowadzenie naboru wniosków o
dofinansowanie projektów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 20072013 – Priorytet IV. Œrodowisko, zapobieganie zagro¿eniom i energetyka, Dzia³anie
4.3. Ochrona powietrza, energetyka, w ramach którego istnieje mo¿liwoœæ pozyskania funduszy ze œrodków Unii Europejskiej na realizacjê inwestycji maj¹cych na celu zwiêkszenie wykorzystania
odnawialnych Ÿróde³ energii, poprawê
jakoœci powietrza lub zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego.
Gmina Lesznowola planuje przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i rozpoczyna dzia³ania maj¹ce na celu przyst¹pienie do ww. konkursu oraz pozyskanie œrodków unijnych na realizacjê

Powy¿sze projekty zostan¹ wykonane do koñca bie¿¹cego roku. Ponadto
85% przedmiotowych dokumentacji jest
projektowanych zgodnie ze specustaw¹
drogow¹ ,co pozwala na szybsze uregulowanie geodezyjne gruntów na których
lokalizowane s¹ drogi.
Koszty przedmiotowych dokumentacji wynosz¹ ok. 883 499,00z³.
Aktualnie trwaj¹ prace budowlane na
ul. Brzozowej i Krótkiej w Warszawiance i Woli Mrokowskiej. W ramach tych
inwestycji oprócz nawierzchni z kostki
betonowej na ul. Krótkiej i nawierzchni
asfaltowej na ul. Brzozowej jest realizowana budowa chodników, a tak¿e kanalizacji deszczowej. Powy¿sze ulice s¹
g³ównymi ci¹gami komunikacyjnymi
Warszawianki.
Rozpoczê³a siê równie¿ budowa ul.
Nadarzyñskiej w Nowej Woli wzd³u¿ zabudowañ. Natomiast zakoñczy³a siê ju¿
budowa odwodnienia w ul. Polnej w Podolszynie.
W roku bie¿¹cym podpisaliœmy równie¿ umowy na zaprojektowanie i budowê ulic Kwiatowej i Polnej w Mysiadle
oraz ul. Zielonej w Podolszynie.

Oœwietlenie uliczne jest równie¿ wa¿nym elementem infrastruktury drogowej. W roku bie¿¹cym Gmina Lesznowola zleci³a wykonanie nastêpuj¹cych dokumentacji projektowych:
• Projekt oœwietlenia ul. Dworkowej
i S³onecznej w Lesznowoli,
• Projekt oœwietlenia ul. Koniecznej
w Magdalence,
• Projekt oœwietlenia ul. Poziomki
i Œwierkowej w Nowej Iwicznej.
Przygotowywana jest równie¿ dokumentacja przetargowa na budowê
oœwietlenia drogi do dzia³ki nr 300
w Zgorzale. Przedmiotowa inwestycja
bêdzie realizowana przy wspó³udziale
So³ectwa Zgorza³a.
Na koniec warto wspomnieæ, ¿e Gmina Lesznowola czynnie uczestniczy przy
realizacji przebudowy skrzy¿owania ul.
Wojska Polskiego i S³onecznej w Lesznowoli. Dziêki naszym staraniom uda³o siê
wykonaæ i uzgodniæ dokumentacjê projektow¹ w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Karolina Kieœ
Referat Budowy, Utrzymania Dróg
i Zasobów Mieszkaniowych

Dotacje do kolektorów s³onecznych
dla mieszkañców Gminy Lesznowola
projektu zwi¹zanego z zakupem i instalacj¹ paneli (kolektorów) s³onecznych na budynkach zainteresowanych mieszkañców
Gminy.
Poni¿ej przedstawione zosta³y najwa¿niejsze informacje dotycz¹ce warunków realizacji projektu:
• projekt bêdzie realizowany tylko w przypadku pozyskania
przez Gminê Lesznowola œrodków na dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej (do 85
% wartoœci projektu);
• realizacja projektu bêdzie mog³a siê rozpocz¹æ po podpisaniu przez Gminê Lesznowola
umowy o dofinansowanie pro-

jektu, co bior¹c pod uwagê dotychczasowy czas oceny z³o¿onych wniosków o dofinansowanie nast¹pi najprawdopodobniej nie wczeœniej ni¿
w drugiej po³owie 2011 roku;
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• do projektu mog¹ przyst¹piæ osoby
fizyczne zameldowane na terenie
Gminy Lesznowola bêd¹ce w³aœcicielami lub wspó³w³aœcicielami zg³aszanych nieruchomoœci – budynków jednorodzinnych;
• nie ma mo¿liwoœci uwzglêdnienia w
projekcie inwestycji zrealizowanych
i sfinansowanych przez mieszkañców;
• mieszkañcy bior¹cy udzia³ w projekcie bêd¹ zobowi¹zani do pokrycia
tzw. wk³adu w³asnego stanowi¹cego
co najmniej 15 % wartoœci indywidualnego zestawu. Zak³adaj¹c zatem, ¿e
szacunkowy ³¹czny koszt pojedynczej
instalacji solarnej wraz z monta¿em
i urz¹dzeniami niezbêdnymi do jej
funkcjonowania wynosi od 14 tys. z³.
do 23 tys. z³. brutto, mieszkaniec
bêdzie zobowi¹zany do sfinansowania co najmniej 15 % kosztów czyli
odpowiednio 2,1 tys. z³. – 3,5 tys. z³.
Ostateczny rodzaj i koszt instalacji
zale¿ny jest od indywidualnego projektu i jego wyceny przeprowadzonej w gospodarstwach domowych;
• zgodnie z zasadami Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, warunkiem z³o¿enia kompletnej dokumentacji aplikacyjnej jest zabezpie-

czenie prawa Gminy do w³adania czêœci¹ nieruchomoœci niezbêdn¹ do instalacji i eksploatacji zakupionego
sprzêtu. W zwi¹zku z tym, Gmina
Lesznowola zobowi¹zana jest do zawarcia z mieszkañcami bior¹cymi
udzia³ w projekcie umów, które zapewni¹ jej prawo do w³adania infrastruktur¹ oraz czêœci¹ nieruchomoœci niezbêdn¹ do instalacji i jej eksploatacji przez czas realizacji inwestycji i minimum 5 lat po jej rozliczeniu, co realizowane bêdzie poprzez
podpisywanie umów u¿yczenia (niezbêdne bêdzie potwierdzenie prawa
w³asnoœci budynku zg³oszonego do
projektu przez przedstawienie aktualnego odpisu z ksiêgi wieczystej);
• zgodnie z zasadami Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Gmina zobowi¹zana jest do zachowania
prawa w³asnoœci zakupionej infrastruktury przez czas trwania projektu i minimum 5 lat od jego rozliczenia (po tym okresie zakupiona infrastruktura przechodzi na w³asnoœæ
w³aœcicieli budynków), co realizowane bêdzie na podstawie umów na
dostawê i monta¿ podpisywanych
z mieszkañcami bior¹cymi udzia³ w
projekcie, które regulowaæ bêd¹ wza-

jemne prawa i obowi¹zki;
• bior¹cy udzia³ w projekcie mieszkañcy zobowi¹zani bêd¹ do ponoszenia
wszelkich kosztów zwi¹zanych z
utrzymaniem zakupionego sprzêtu i
jego prawid³ow¹ eksploatacj¹ (np.
przegl¹dy serwisowe) przez czas
trwania projektu i minimum 5 lat od
jego rozliczenia;
• w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, mieszkaniec bior¹cy udzia³ w jego realizacji, bêdzie
zobowi¹zany do wskazania innego
mieszkañca spe³niaj¹cego warunki
podpisanych umów i poniesienia
kosztów ponownego opracowania
dokumentacji i kosztorysu.
W terminie do dnia 16 lipca 2010
roku mieszkañcy zainteresowani udzia³em w projekcie mieli mo¿liwoœæ z³o¿enia „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”. Zainteresowanie ze strony mieszkañców by³o bardzo du¿e. Gmina Lesznowola podjê³a decyzjê o przygotowaniu i z³o¿eniu dokumentacji aplikacyjnej
w celu pozyskania œrodków unijnych na
realizacje przedstawionego projektu.
Katarzyna Trêbicka
G³ówny Specjalista
ds. Informacji Europejskiej

Fundusze Unii Europejskiej
dla przedsiêbiorców dostêpne w 2010 roku
Polskie instytucje na lata 2007-2013
otrzyma³y fundusze europejskie, które
umo¿liwi³y im zaprojektowanie instrumentów s³u¿¹cych m.in. wspieraniu
przedsiêbiorczoœci.
G³ównym
z tych instrumentów s¹ regionalne programy operacyjne (RPO) obejmuj¹ce dzia³ania maj¹ce na celu dofinansowanie projektów realizowanych dla i przez przedsiêbiorców. RPO nie s¹ jedynym Ÿród³em
pozyskiwania pomocy finansowej, jednak
dostêpne w ramach nich œrodki Unii Europejskiej wydaj¹ siê „naj³atwiejsze do
zdobycia” dla przedsiêbiorców.
W drugiej po³owie roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM), w
którym podmioty z województwa mazowieckiego mog¹ ubiegaæ siê o œrodki unij-

ne, przewidziano nabór wniosków w
dwóch dzia³aniach skierowanych g³ównie
dla przedsiêbiorców. Poni¿ej zaprezentowane zosta³y najwa¿niejsze informacje
dotycz¹ce planowanych konkursów:
• Dzia³anie 1.2 Budowa sieci wspó³pracy nauka – gospodarka (planowany
nabór wniosków: wrzesieñ – paŸdziernik)
Celem dzia³ania jest wspieranie inwestycji w przedsiêwziêcia rozwojowe. Dofinansowane bêd¹ projekty, których podstaw¹ s¹ prace badawczo-rozwojowe (B+R) s³u¿¹ce
zaspokojeniu konkretnych potrzeb
danego przedsiêbiorcy. Przedsiêbiorca bêdzie sam decydowa³ o wykonawcy prac B+R – mo¿e przeprowadziæ je sam, jeœli dysponuje baz¹

infrastrukturaln¹ i innymi niezbêdnymi zasobami lub mo¿e zleciæ je
np. jednostce naukowej. Na projekt
sk³adaæ siê bêdzie faza badawcza
(obejmuj¹ca badania przemys³owe
i prace rozwojowe) oraz czêœæ
wdro¿eniowa. W ramach czêœci badawczej przewiduje siê dofinansowanie projektów obejmuj¹cych
przedsiêwziêcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne prowadzone przez przedsiêbiorców do
momentu stworzenia prototypu.
W ramach czêœci wdro¿eniowej zostan¹ objête wsparciem dzia³ania
inwestycyjne (zakup œrodków trwa³ych i/lub wartoœci niematerialnych
i prawnych) konieczne do wdro¿enia wyników prac B+R.
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• Dzia³anie 1.7 Promocja gospodarcza
(planowany nabór wniosków: paŸdziernik – listopad)
Celem dzia³ania jest wypromowanie
Mazowsza jako regionu przyjaznego
dla przedsiêbiorców i nowych technologii. Przewidywane jest wsparcie
dzia³añ w zakresie marketingu i promocji gospodarczej regionu takich
jak: organizacja imprez oraz kampa-

nii promocyjnych i marketingowych,
przygotowanie materia³ów promocyjnych. Przedsiêbiorcy bêd¹ mogli
otrzymaæ dofinansowanie na uczestnictwo w targach, imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze
wystawcy oraz udzia³ w bran¿owych
misjach gospodarczych maj¹cych na
celu wyszukiwanie i dobór partnerów
na rynkach docelowych.

Instytucj¹ odpowiedzialn¹ za wdra¿anie przedstawionych powy¿ej dzia³añ jest
Mazowiecka Jednostka Wdra¿ania Programów Unijnych (MJWPU) z siedzib¹ w
Warszawie przy ul. Jagielloñskiej 74.
Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na
stronie internetowej MJWPU: www.mazowia.eu
Katarzyna Trêbicka
G³ówny Specjalista
ds. Informacji Europejskiej

The diversity
of the European
Dialogue
czyli

miêdzynarodowa wymiana m³odzie¿y w Lesznowoli
W dniach 11-19 lipca b.r. na terenie
Gminy Lesznowola zrealizowany zosta³
projekt pt. THE DIVERSITY OF THE EUROPEAN DIALOGUE, skupiaj¹cy 45-osobow¹ grupê m³odzie¿y z piêciu pañstw:
Polski, Francji, Rumunii, Wêgier i Niemiec. Wspomniany projekt powsta³ w ramach Programu Unii Europejskiej „M³odzie¿ w Dzia³aniu” (http://www.mlodziez.org.pl), wspieraj¹cego uczestnictwo w edukacji pozaformalnej (Akcja 1.
M³odzie¿ dla Europy, 1.1. Wymiana M³odzie¿y).
G³ównym celem spotkania jest integracja m³odzie¿y z ró¿nych krajów
i œrodowisk, zrozumienie odmiennoœci
kulturowych; w konsekwencji przeciwdzia³anie dyskryminacji a budowanie
wiêzi oraz zachêcanie do wspó³pracy
m³odych obywateli Europy. Zaproponowany projekt realizuje zatem g³ówne cele Programu „M³odzie¿ w Dzia³aniu”, mianowicie: rozwijanie poczucia
solidarnoœci i promowanie tolerancji
wœród m³odzie¿y, pog³êbianie wzajemnego zrozumienia miêdzy m³odzie¿¹
z ró¿nych krajów, jak równie¿ promuje obywatelstwo europejskie i wspó³pracê europejsk¹. Projekt odwo³uje siê
równie¿ do celów Programu zapisanych na 2010 rok, porusza bowiem
kwestie globalne, zachêcaj¹c m³odzie¿
do dyskusji i refleksji nad zrównowa¿onym rozwojem.

Zró¿nicowane zajêcia (gry typu icebreaking, energizers, gry plenerowe, dyskusje, debaty, zadania realizowane
w ma³ych grupach, zajêcia sportowe i artystyczne, etc.) sprzyjaj¹ aktywnoœci
wszystkich uczestników wymiany, jak
równie¿ przyczyni¹j¹ siê do rozwoju kreatywnoœci i zdolnoœci interpersonalnych
oraz prze³amania bariery jêzykowej i kulturowej. Obcowanie z rówieœnikami
z innych pañstw sprzyja nauce tolerancji
oraz akceptacji ró¿nic miêdzykulturowych.
W tym celu, ka¿da grupa narodowa
przygotowa³a równie¿ swój wieczór naro-

dowy: tradycyjny posi³ek oraz prezentacjê
swojego kraju, jego kultury i historii.
Projekt THE DIVERSITY OF THE EUROPEAN DIALOGUE otrzyma³ pozytywn¹ opiniê Zarz¹du Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, wystawion¹ w oparciu
o rekomendacje Komitetu Ewaluacyjnego Programu „M³odzie¿ w dzia³aniu”.
Kwota przyznanego dofinansowania
wynosi 19 490,80 Euro. Od 11 do 19 lipca m³odzie¿ przebywa³a w Gminie Lesznowola
Magdalena Górczyñska
Koordynator projektu

Pami¹tkowe zdjêcie przed Urzêdem Gminy Lesznowola
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Mazowiecka Akademia So³tysek i Liderek Wiejskich
Projekt wspó³finansowany jest ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach dzia³ania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Program Operacyjny Kapita³ Ludzki
Projekt realizowany jest od kwietnia
do paŸdziernika 2010r. w Centrum Kszta³cenia na Odleg³oœæ w Zgorzale przy ul.
Postêpu 99a dla 15 so³tysek i liderek wiejskich z terenu województwa mazowieckiego, w tym z Gminy Lesznowola.
Projektodawc¹ oraz realizatorem jest
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
wraz z Gazet¹ So³eck¹. Instytucj¹ wdr¹¿aj¹c¹ jest Mazowiecka Jednostka Wdra¿ania Programów Unijnych.
Projekt stanowi odpowiedŸ na oddoln¹ inicjatywê so³tysek uczestnicz¹cych
w pilota¿owym projekcie „So³tyski i liderki wiejskie – kobiety zarz¹dzaj¹ polska wsi¹”, realizowanym przez FRDL i
„Gazetê So³eck¹” w ramach dzia³ania 1.6
SPO RZL. Projekt wyró¿niony zosta³ w II
edycji konkursu Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego „Dobre praktyki EFS 2008”

pod has³em: „Najlepsza inwestycja w cz³owieka 2008”.
So³tyski i liderki, które bior¹ udzia³ w projekcie to osoby wyró¿niaj¹ce siê aktywnoœci¹ i zapa³em w dzia³aniach
na rzecz swoich wsi („urodzone” spo³eczniczki). Obecny projekt stanowi odpowiedŸ na oddoln¹ inicjatywê 15 so³tysek.
Celem projektu jest profesjonalizacja
dzia³añ so³tysek i liderek wiejskich. Jednym z rezultatów projektu jest opracowanie przez uczestniczki wniosków aplikacyjnych na podstawie w³asnych projektów zwi¹zanych z rozwojem wsi.
Podstawowymi dzia³aniami prowadzonymi w ramach projektu s¹:
• Cykl siedmiu szkoleñ w czterech obszarach tematycznych (maj-wrzesieñ
2010 r.).

• Indywidualne konsultacje projektów
i wniosków przygotowanych przez
uczestniczki (maj-wrzesieñ 2010 r.).
• Wizyta studyjna w wybranym so³ectwie (paŸdziernik 2010 r.).
• Seminarium podsumowuj¹ce po³¹czone z wrêczeniem certyfikatów
(paŸdziernik 2010 r.).
Informacjê przygotowa³a
Ma³gorzata Wiœniakowska
Inspektor ds. wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi

Kolejne dwa unijne wnioski realizowane
w Gminie Lesznowola
Na szkolenie Samorz¹d Gminy LeszProjekt „Ekspert w regionie”
Realizowany w ramach Programu Operacyjny Kapita³ Ludzki,
Priorytet IX : Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach,
Dzia³anie 9.5: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Pierwszy z nich nosi nazwê „Ekspert
w Regionie” jest wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Realizowany w
ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki, Priorytet IX : Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Dzia³anie 9.5: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Partnerstwo realizuje:
1. Gmina Lesznowola – Partner Projektu,

2. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepe³nosprawnym Ruchowo – Lider Projektu.
W ramach Projektu od maja do sierpnia 2010r. w Centrum Kszta³cenia na
Odleg³oœæ w Zgorzale przy ul. Postêpu
99a odbywa siê cykl szkoleñ stacjonarnych oraz webinariów internetowych,
których celem jest przygotowanie w ca³oœci wniosku aplikacyjnego.

nowola zaprosi³ osoby, które s¹:
• mieszkañcami Gminy Lesznowola,
• interesuj¹ siê Funduszami Unijnymi i
zamierzaj¹ o nie aplikowaæ,
• maj¹ pomys³ na projekt i chcia³yby
napisaæ poprawny wniosek o jego
dofinansowanie,
• nie maj¹ jeszcze pomys³u na projekt
i szukaj¹ inspiracji oraz sojuszników,
• chcia³yby zdobyæ praktyczne umiejêtnoœci:
– prawid³owego formu³owania treœci wniosku: celów, dzia³añ, produktów, rezultatów,
– efektywnego konstruowania harmonogramu i bud¿etu projektowego,
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– swobodnego pos³ugiwania siê generatorami wniosków o dofinansowanie i p³atnoœæ,
– skutecznego wykorzystania informatycznych narzêdzi obs³ug i projektów.
Wszystkim uczestnikom zapewniamy
bezp³atnie:
• 4-dniowe szkolenie stacjonarne
w formie warsztatowej (³¹cznie 28 h),
• udzia³ w webinariach (³¹cznie 14 h) –

szkolenie „na ¿ywo” przez Internet,
• indywidualne konsultacje eksperckie!,
• wykwalifikowan¹ kadrê trenerówpraktyków aplikuj¹cych o dotacje
oraz zatrudnionych przy realizacji
projektów unijnych,
• materia³y szkoleniowe,
• catering na szkoleniach stacjonarnych
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
stacjonarne.
W Projekt „Ekspert w regionie” za-

anga¿owa³o siê wiele gmin Województwa Mazowieckiego: Radzanowo,
P³oñsk, Czernice Borowe, Jednoro¿ec,
Ko³biel, Lesznowola, Pra¿mów, Puszcza
Mariañska, Ostrów Mazowiecki, D³ugosiod³o, Karczew, Miastków Koœcielny.
Informacjê przygotowa³a
Ma³gorzata Wiœniakowska
Inspektor ds. wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi

Obowi¹zki w³acicieli nieruchomoci
w zakresie zbierania i wywozu odpadów komunalnych
i nieczystoci ciek³ych
Obowi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci
w zakresie zbierania i pozbywania siê
odpadów komunalnych oraz nieczystoœci ciek³ych reguluje ustawa z dnia 13
wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008 z póŸ. zm.) oraz regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Lesznowola przyjêty Uchwa³¹ Nr 85/VIII/2007 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 czerwca 2007r.
Art. 5 ust. 1 tej ustawy wskazuje, i¿
w³aœciciele nieruchomoœci powinni zapewniæ utrzymanie czystoœci i porz¹dku przez:
• wyposa¿enie nieruchomoœci w urz¹dzenia s³u¿¹ce do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywanie
tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym,
• przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej lub, w
przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposa¿enie nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub w
przydomow¹ oczyszczalniê œcieków
bytowych, spe³niaj¹ce wymagania
okreœlone w przepisach odrêbnych;
przy³¹czenie nieruchomoœci do sieci
kanalizacyjnej nie jest obowi¹zkowe,
je¿eli nieruchomoœæ jest wyposa¿ona w przydomow¹ oczyszczalniê œcieków spe³niaj¹c¹ wymagania okreœlone w przepisach odrêbnych,

• zbieranie powsta³ych na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych
zgodnie z wymaganiami okreœlonymi
w regulaminie,
• gromadzenie nieczystoœci ciek³ych
w zbiornikach bezodp³ywowych,
• pozbywanie siê zebranych na terenie
nieruchomoœci odpadów komunalnych oraz nieczystoœci ciek³ych w
sposób zgodny z przepisami ustawy
i przepisami odrêbnymi,
• uprz¹tniêcie b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników
po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci,
przy czym za taki chodnik uznaje siê
wydzielon¹ czêœæ drogi publicznej
s³u¿¹c¹ dla ruchu pieszego po³o¿on¹
bezpoœrednio przy granicy nieruchomoœci,
• realizacjê innych obowi¹zków okreœlonych w regulaminie.
Nadzór nad realizacj¹ wy¿ej wymienionych obowi¹zków sprawuje wójt,
burmistrz lub prezydent miasta.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 wy¿ej cytowanej ustawy, przy wykonywaniu obowi¹zku pozbywania siê zebranych na terenie
nieruchomoœci odpadów komunalnych
oraz nieczystoœci ciek³ych, w³aœciciele nieruchomoœci obowi¹zani s¹ do udokumentowania, w formie umowy korzystania
z us³ug wykonywanych przez zak³ad bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub
przedsiêbiorcê posiadaj¹cego zezwolenie
na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
w³aœcicieli nieruchomoœci lub w zakresie

opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych,
przez okazanie takiej umowy i dowodów
p³acenia za takie us³ugi. Wykaz jednostek (zak³adów) posiadaj¹cych zezwolenie Wójta Gminy Lesznowola na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie zbiórki
i transportu odpadów komunalnych
i nieczystoœci ciek³ych dostêpny jest na
stronie internetowej oraz w siedzibie
Urzêdu Gminy.
W³aœciciele nieruchomoœci, którzy nie
wykonuj¹ obowi¹zków wynikaj¹cych
z ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminie, podlegaj¹ karze grzywny.
Podsumowuj¹c, w³aœciciel nieruchomoœci jest obowi¹zany nie tylko zainstalowaæ odpowiednie urz¹dzenia do gromadzenia odpadów, ale tak¿e zawrzeæ
z w³aœciw¹ firm¹ umowê na wywóz odpadów komunalnych oraz na wywóz nieczystoœci ciek³ych i op³acaæ za te us³ugi
rachunki. Gmina natomiast powinna
kontrolowaæ czy w³aœciciele nieruchomoœci takie umowy zawarli i sprawdzaæ,
czy s¹ w stanie okazaæ rachunki za wywóz odpadów oraz nieczystoœci p³ynnych.
W czasie przeprowadzonej kontroli
ok. 1800 w³aœcicieli nie mia³o umów na
wywóz nieczystoœci. Zosta³y do nich
wys³ane wezwania. Do chwili obecnej
zosta³o skontrolowanych oko³o 90 proc.
posesji.
Weronika Kobza
Referat Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa
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Wakacje
 trudny okres
dla zwierz¹t
Wreszcie nadesz³y upragnione wakacje. Po roku ciê¿kiej pracy mo¿na
udaæ siê na zas³u¿ony wypoczynek –
w egzotyczn¹ podró¿, nad morze, jezioro czy w góry. Jednak czas letniej
kaniku³y – tak radosny dla ludzi – jest
trudnym okresem dla zwierz¹t domowych. To w³aœnie podczas wakacji zape³niaj¹ siê schroniska i przybywa bezdomnych psów oraz kotów. Niegdyœ
kochany pieszczoch z dnia na dzieñ
traci dach nad g³ow¹, czêsto w bardzo dramatycznych okolicznoœciach –
przerzucony przez p³ot schroniska,
przywi¹zany do drzewa, zostawiony
przy ruchliwej ulicy…
Mo¿e warto „odczarowaæ” fatalny
dla czworonogów okres i w³aœnie teraz pomyœleæ o nowym podopiecznym.
W wakacje mamy wiêcej czasu, ¿eby
siê z nim zaprzyjaŸniæ czy nauczyæ go
panuj¹cych u nas zasad. Jednym ze sposobów na znalezienie przyjaciela na
ca³e ¿ycie jest wizyta w schronisku,
gdzie czeka wiele spragnionych mi³oœci zwierz¹t. Adoptowaæ psa lub kota
mo¿na równie¿ na terenie naszej gminy. Gmina Lesznowola podpisa³a umowê na od³awianie, utrzymanie i przygotowanie do adopcji bezdomnych
zwierz¹t z terenu gminy z Klinik¹ Weterynaryjn¹ Redline w £azach. Po dotarciu do lecznicy zwierzak zostaje
poddany zabiegom pielêgnacyjnym,
obejrzany przez lekarza weterynarii,
odrobaczony, zaszczepiony przeciwko
wœciekliŸnie oraz chorobom wirusowym, wykastrowany i zaczipowany. Nastêpnie na terenie kliniki czeka na adopcjê. Jeœli pracownikom kliniki nie uda
siê znaleŸæ dla niego nowego domu –
trafia do zaprzyjaŸnionego schroniska,
które dalej szuka dla niego w³aœcicieli.
Psy i koty szukaj¹ce domu, które
przebywaj¹ w Klinice Redline mo¿na
zobaczyæ na stronie lecznicy: (www.redwet.pl).
Zachêcamy Pañstwa do odwiedzenia tej strony i byæ mo¿e do adopcji
psa lub kota – najlepszego przyjaciela cz³owieka na dobre i na z³e.
Agnieszka Adamus
Inspektor ds. Promocji Gminy

Wielkie sprz¹tanie w Lesznowoli
Panie z Referatu
Ochrony
Œrodowiska
i Rolnictwa
rozdaj¹ rêkawice
ochronne i worki

„Las potrzebuje Twojej pomocy –
posprz¹taj go razem z nami” – pod takim has³em odby³a siê w sobotê 8 maja
akcja sprz¹tania lasu w Magdalence w
Gminie Lesznowola. Na ochotników czeka³a piêkna pogoda i organizatorzy, którzy rozdali worki oraz rêkawice. Akcj¹
kierowa³a Pani Marzena Chmiel , kierownik Referatu Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa lesznowolskiego urzêdu. Leœniczy podzieli³ sprz¹taj¹cych na kilka grup
i ju¿ parê minut po godz. 10 mo¿na by³o
wyruszaæ na poszukiwanie œmieci. Las
przyszli posprz¹taæ m.in. przedstawiciele samorz¹du: Sekretarz Gminy Lesznowola Mariola Uczkiewicz-Kampczyk,
Skarbnik El¿bieta Ob³uska, Dyrektor GBP
Danuta Bucholc, radny Jerzy Wiœniewski z ma³¿onk¹, so³tysi ze Starej Iwicznej, £az i Mrokowa. Nie zawiedli równie¿ mieszkañcy Magdalenki i przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych –
sprz¹ta³y rodziny ze Stowarzyszenia
„Dobra Wola”, stra¿acy z OSP w Mrokowie, a tak¿e przedstawiciele Mazowieckiego Zwi¹zku Pracodawców w Gminie
Lesznowola, którzy wspólnie z Urzêdem
Gminy Lesznowola i Nadleœnictwem
Chojnów zorganizowali tê akcjê. Po zakoñczeniu sprz¹tania mo¿na by³o m.in.
posiliæ siê pyszn¹ grochówk¹ i odebraæ – w nagrodê za
wysi³ek – sadzonkê krzewu
lub drzewka. Kto nie mia³
czasu sprz¹taæ móg³ skorzystaæ z okazji i oddaæ tzw.
elektroœmieci w zamian za
piêkne, czerwone pelargonie. Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny odbiera³a

ORGANIZATORZY:
• Urz¹d Gminy Lesznowola;
• MZPGL;
• Nadleœnictwo Chojnów.
PARTNERZY AKCJI:
• So³ectwa:
– Stara Iwiczna,
– Zgorza³a, Lesznowola,
– Magdalenka,
– Wilcza Góra,
– £azy;
• OSP.
firma Mega Service z Raszyna. Wed³ug
jej obliczeñ w ci¹gu tego jednego dnia
mieszkañcy gminy pozbyli siê 2,5 tony
elektroœmieci. Zaœ odbieraj¹ca worki z
nieczystoœciami firma JARPER, obliczy³a, ¿e uzbierano ich 780 kg.
To nie koniec wspólnego sprz¹tania
magdaleñskiego lasu. Z powodu niesprzyjaj¹cej pogody odwo³ano akcjê
sprz¹tania przez uczniów z lesznowolskich szkó³. Nowy termin zostanie wyznaczony po wakacjach.
Agnieszka Adamus
Inspektor ds. Promocji Gminy

Sprz¹tali i duzi i mali…
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Uchwa³y Rady Gminy Lesznowola
podjête w okresie kwiecieñ  czerwiec 2010 roku
26 kwietnia 2010r.
Uchwa³a Nr 509/XXXVIII/2010
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z wykonania bud¿etu
gminy za 2009r.
Uchwa³a nr 510/XXXVIII/2010
w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa w³asnoœci niezabudowanej
nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 2/3, po³o¿onej w obrêbie Stefanowo, gmina Lesznowola.
Uchwa³a Nr 511/XXXVIII/2010
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2010r.
Uchwa³a Nr 512/XXXVIII/2010
W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorz¹dowi Województwa Mazowieckiego.
Uchwa³a nr 513/XXXVIII/2010
w sprawie wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie zabudowanej nieruchomoœci
stanowi¹cej dzia³kê ewidencyjn¹ nr 61/
27, po³o¿onej w obrêbie Mroków oraz
zabudowanej nieruchomoœci stanowi¹cej dzia³kê ewidencyjn¹ nr 42/1, po³o¿onej w obrêbie Magdalenka, w celu
œwiadczenia us³ug medycznych dla
mieszkañców Gminy Lesznowola.
Uchwa³a Nr 514/XXXVIII/2010
w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola udzia³u w prawie w³asnoœci niezabudowanej
nieruchomoœci,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 38/32, po³o¿onej w obrêbie
Nowa Iwiczna, gmina Lesznowola.
Uchwa³a Nr 515/XXXVIII/2010
w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomoœci, stanowi¹cej
w³asnoœæ Gminy Lesznowola, bêd¹cej
w u¿ytkowaniu wieczystym Rejonowej
Spó³dzielni „ Samopomoc Ch³opska” –
oznaczonej w ewidencji gruntów nr

254/5,nr 254/7,nr 255/3 i nr 255/4, po³o¿onej w obrêbie £azy, gmina Lesznowola.

Uchwa³a Nr 516/XXXVIII/2010
w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa w³asnoœci zabudowanej nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków nr 44/3, po³o¿onej w obrêbie Podolszyn, gmina Lesznowola.
Uchwa³a Nr 517/XXXVIII/2010
w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ w przetargu ustnym nieograniczonym samodzielnego lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym znajduj¹cym siê na nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
nr 162, po³o¿onej w obrêbie Lesznowola, gmina Lesznowola wraz z przynale¿nym udzia³em w prawie w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej oraz w
czêœciach wspólnych budynku.
Uchwa³a Nr 518/XXXVIII/2010
w sprawie nadania nazwy drodze.
(ul. Ustronie – Mroków).
Uchwa³a Nr 519/XXXVIII/2010
w sprawie nadania nazwy drodze
(ul. Cykady – Lesznowola).
Uchwa³a Nr 520/XXXVIII/2010
w sprawie nadania imienia Zespo³owi
Szkó³ Publicznych w Lesznowoli
(im. Noblistów Polskich).
Uchwa³a Nr 521/XXXVIII/2010
w sprawie zmian w podziale Gminy Lesznowola na sta³e obwody g³osowania.
Uchwa³a Nr 522/XXXVIII/2010
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê oraz zbiorowe odprowadzanie œcieków.
Uchwa³a Nr 523/XXXVIII/2010
w sprawie ustalenia dop³aty do 1 m3
odprowadzanych œcieków z gospodarstw domowych.

25 maja 2010r.
Uchwa³a Nr 524/XXXIX/2010
w sprawie zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania bud¿etu gminy za pierwsze pó³rocze roku bud¿etowego oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Gminnego Oœrodka Kultury.
Uchwa³a Nr 525/XXXIX/2010
w sprawie wyra¿enia zgody na oddanie w u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoœci zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 40/3 o pow.
0,0252 ha, po³o¿onej w obrêbie Janczewice wraz z nieodp³atnym przeniesieniem prawa w³asnoœci znajduj¹cego siê
na niej budynku.
Uchwa³a Nr 526/XXXIX/2010
w sprawie wyra¿enia zgody na oddanie w u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoœci zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 40/1 o pow. 0,77 ha,
po³o¿onej w obrêbie Janczewice wraz
z z nieodp³atnym przeniesieniem prawa w³asnoœci znajduj¹cych siê na niej
budynków.
Uchwa³a Nr 527/XXXIX/2010
w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa w³asnoœci niezabudowanej
nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 93/53, po³o¿onej w obrêbie Nowa Iwiczna, gmina Lesznowola.
Uchwa³a Nr 528/XXXIX/2010
w sprawie udzielenia bonifikaty przy
sprzeda¿y lokalu mieszkalnego nr 1,
usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajduj¹cym siê
na nieruchomoœci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 57/5,
po³o¿onej w obrêbie Mroków, gmina
Lesznowola wraz z przynale¿nym
udzia³em w prawie w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej oraz w czêœciach
wspólnych budynku.
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Uchwa³a Nr 529/XXXIX/2010
w sprawie nadania nazwy drodze.
(ul. Szafirowa i ul. Turkusowa – £azy).

Uchwa³a Nr 536/XXXIX/2010
w sprawie zmian w statucie Zespo³u
Obs³ugi placówek Oœwiatowych.

Uchwa³a Nr 530/XXXIX/2010
w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Szko³y Podstawowej w Mysiadle.

30 czerwca 2010r.

Uchwa³a Nr 531/XXXIX/2010
w sprawie okreœlenia obwodu Szko³y
Podstawowej w Nowej Iwicznej, ul. Krasickiego 56.
Uchwa³a Nr 532/XXXIX/2010
w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych prowadzonych przez gminê Lesznowola.
Uchwa³a Nr 533/XXXIX/2010
w sprawie okreœlenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Lesznowola.
Uchwa³a Nr 534/XXXIX/2010
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêœci obrêbu £azy.
Uchwa³a Nr 535/XXXIX/2010
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2010r.

Uchwa³a Nr 541/XL/2010
w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿ w przetargu ustnym nieograniczonym niezabudowanej nieruchomoœci,
stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów
nr 8/5, po³o¿onej w obrêbie Zak³ady
Zamienie, gmina Lesznowola,

Uchwa³a Nr 537/XL/2010
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2010r.

Uchwa³a Nr 542/XL/2010
w sprawie nadania nazwy drodze
(ul. Strusia – Zgorza³a).

Uchwa³a Nr 538/XL/2010
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr 488/
XXXVII/2010 z dnia 11 marca 2010r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz¹dowi Powiatu Piaseczyñskiego w 2010r.

Uchwa³a Nr 543/XL/2010
w sprawie nadania nazwy drodze
(ul. Gwarna – kolonia Lesznowola).

Uchwa³a Nr 539/XL/2010
w sprawie wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie od Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego Lasy Pañstwowe Nadleœnictwo Chojnów w Pilawie czêœci
nieruchomoœci stanowi¹cej grunt leœny
o powierzchni 0, 6521 ha i ³¹cznej d³ugoœci wynosz¹cej 1160 m, po³o¿ony
w leœnictwie Sêkocin, z obrêbu Chojnów.

Uchwa³a Nr 544/XL/2010
w sprawie nadania nazwy drodze
(ul. Góralska – Marysin).
Uchwa³a Nr 545/XL/2010
w sprawie nadania nazwy drodze
(ul. Rysia – Lesznowola).
Uchwa³a Nr 546/XL/2010
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Uchwa³a nr 540/XLI/2010
w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie przez gminê Lesznowola Aneksu do
Porozumienia Miêdzygminnego z dnia
6 sierpnia 2009r. z Miastem Sto³ecznym
Warszawa w sprawie powierzenia zadañ lokalnego transportu zbiorowego,

Uchwa³a Nr 547/XL/2010
w sprawie zmian w Statucie Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.

Zarz¹dzenia Wójta Gminy Lesznowola
podjête w okresie od kwietnia 2010r. do lipca 2010r.
Lp.

Nr
Zarz¹dzenia

Data

w sprawie

1.

8 kwietnia 2010r.

34/2010

zmian w bud¿ecie gminy na 2010r.

2.

15 kwietnia 2010r.

35/2010

3.

15 kwietnia 2010r.

36/2010

og³oszenia otwartego konkursu ofert na realizacjê zadañ publicznych
w zakresie wspierania turystyki i rekreacji krajoznawczej wspierania
kultury sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, dofinansowania
wypoczynku letniego i programem profilaktyczno-edukacyjnym
z zakresu uzale¿nieñ dla dzieci i m³odzie¿y z terenu gminy
Lesznowola,
powo³ania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizacjê
zadañ publicznych w zakresie wspierania turystyki i rekreacji
krajoznawczej, wspierania kultury sztuki i ochrony dziedzictwa
narodowego, dofinansowania wypoczynku letniego z programem
profilaktyczno-edukacyjnym z zakresu uzale¿nieñ dla dzieci i
m³odzie¿y z terenu Gminy Lesznowola,

4.

19 kwietnia 2010r.

37/2010

zmian w bud¿ecie gminy na 2010r.,
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Lp.

Nr
Zarz¹dzenia

Data

w sprawie

5.

19 kwietnia 2010r.

38/2010

zawarcia umowy na dostawê materia³ów eksploatacyjnych do
drukarek, kserokopiarek i faksów u¿ytkowanych w Urzêdzie Gminy
Lesznowola na rok 2010 – II przetarg,

6.

23 kwietnia 2010r.

39/2010

7.

23 kwietnia 2010r.

40/2010

8.

26 kwietnia 2010r.

41/2010

wydzier¿awienia czêci gruntu o pow. 0.1000ha, stanowi¹cego czêæ
niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej w ewidencji gruntów
nr 312, po³o¿onej w obrêbie £azy,
wydzier¿awienia czêæ gruntu o pow. 0.1000ha, stanowi¹cej czêæ
niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej w ewidencji gruntów
nr 58/3, i nr 59/1, po³o¿onej w obrêbie Mroków,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na pe³nienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego
w zakresie realizacji budowy Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle –
etap I,

9.

26 kwietnia 2010r.

42/2010

10.

26 kwietnia 2010r.

43/2010

11.

26 kwietnia 2010r.

44/2010

12.

26 kwietnia 2010r.

45/2010

13.

27 kwietnia 2010r.

46/2010

powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzeda¿ samodzielnego lokalu mieszkalnego
nr 1 wraz z przynale¿nym udzia³em we w³asnoci nieruchomoci
gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 162, po³o¿onej
w obrêbie Lesznowola oraz w czêciach wspólnych budynku,

14.
15.

28 kwietnia 2010r.
4 maja 2010r.

47/2010
48/2010

zmian w bud¿ecie gminy na 2010r.
zmian w bud¿ecie gminy na 2010r.

16.

4 maja 2010r.

49/2010

17.

5 maja 2010r.

50/2010

wydzier¿awienia czêci nieruchomoci, oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 23/3, po³o¿onej w obrêbie Nowa Iwiczna,
ustalenia regulaminu porz¹dku domowego budynków komunalnych
wchodz¹cych w sk³ad zasobu mieszkaniowego gminy Lesznowola,

18.

7 maja 2010r.

51/2010

19.

10 maja 2010r.

52/2010

20.

20 maja 2010r.

53/2010

powo³ania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia spisu
wyposa¿enia stanowi¹cego w³asnoæ Gminy Lesznowola znajduj¹cego
siê w budynkach w Mrokowie przy ul. Górskiego 6 i w Magdalence przy
ul. S³onecznej 273,
zawarcia umowy na budowê Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle –
etap I,
zmian w bud¿ecie gminy na 2010r.

21. 20 maja 2010r.
22. 24 maja 2010r.

54/2010
55/2010

o niewykonywaniu prawa pierwokupu,
o niewykonywaniu prawa pierwokupu,

23.

27 maja 2010r.

56/2010

24.

28 maja 2010r.

57/2010

zawarcia umowy na pe³nienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego
w zakresie realizacji budowy Centrum Edukacji i Sportu w mysiadle –
etap I,
powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych na
terenie Gminy Lesznowola w roku 2010,

25.

28 maja 2010r.

58/2010

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na budowê boisk szkolnych w Mrokowie – I etap,

26.

31 maja 2010r.

59/2010

zmian w bud¿ecie gminy na 2010r.,

zawarcia umowy na sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czêci obrêbu w³adys³awów
(przy projektowanej ul. ¯wirowej),
zawarcia umowy na sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu Nowa Iwiczna (rejon pomiêdzy ul. Graniczn¹ a ul. Zimow¹),
zawarcia umowy na sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci
obrêbu Wilcza Góra (czêæ
zawarcia umowy na sporz¹dzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla czêci wsi
Mysiad³o (ul. Zakrêt),
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Lp.

Nr
Zarz¹dzenia

Data

w sprawie

27.

31 maja 2010r.

60/2010

powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
o udzielenie zamówienia na roboty dodatkowe przy budowie ulic
Brzozowej oraz Krótkiej w Warszawiance i woli Mrokowskiej,

28.

31 maja 2010r.

61/2010

powo³ania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Lesznowola,

29.

1 czerwca 2010r.

62/2010

powo³ania zastêpcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz Gminnego
Biura Spisowego dla przygotowania i przeprowadzenia Powszechnego
Spisu Rolnego w 2010r.,

30.

2 czerwca 2010r.

63/2010

zmian w bud¿ecie gminy na 2010r.,

31.

10 czerwca 2010r.

64/2010

zawarcia umowy na roboty dodatkowe przy budowie ulic Brzozowej
oraz Krótkiej wraz z kanalizacj¹ deszczow¹ w Warszawiance i Woli
Mrokowskiej,

32.

21 czerwca 2010r.

65/2010

zmian w bud¿ecie gminy na 2010r.

33.

22 czerwca 2010r.

66/2010

wydzier¿awienia nieruchomoci oznaczonej w ewidencji nr 59/8 oraz
czêci oznaczonej nr 59/9, po³o¿onej w obrêbie Stefanowo,

34.

25 czerwca 2010r.

67/2010

zmiany Zarz¹dzenia nr 61/2010 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 31
maja 2010 w sprawie powo³ania Obwodowych Komisji Wyborczych
w Gminie Lesznowola,

35.

25 czerwca 2010r.

67a/2010

og³oszenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola
w Jastrzêbcu,

36.

30 czerwca 2010r.

68/2010

o niewykonywaniu prawa pierwokupu

37.

1 lipca 2010r.

69/2010

powo³ania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu
pisemnego ograniczonego na wydzier¿awienie zabudowanej
nieruchomoci stanowi¹cej dzia³kê ewidencyjn¹ nr 42/1, po³o¿onej
w obrêbie Mroków, w celu wiadczenia us³ug medycznych dla
mieszkañców Gminy Lesznowola,

38.

5 lipca 2010r.

70/2010

zmian w bud¿ecie gminy na 2010r.,

39.

6 lipca 2010r.

71/2010

zawarcia umowy na budowê boisk szkolnych w Mrokowie – I etap,

40.

8 lipca 2010r.

72/2010

zawarcia umowy na oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych na
terenie Gminy Lesznowola w roku 2010,

41.

8 lipca 2010r.

73/2010

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania
przetargowego na bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie materia³ów
zawieraj¹cych azbest pochodz¹cy z rozbiórki dachów budynków
mieszkalnych i gospodarczych od osób fizycznych oraz z budynków
komunalnych z terenu Gminy Lesznowola w roku 2010.

Sporz¹dzi³a: Iwonna Góra
Inspektor Biura Rady Gminy

Darczyñca ze Stefanowa
Kwietniowa sesja Rady Gminy Lesznowola, na której jednog³oœnie udzielono absolutorium za 2009 rok, zakoñczy³a siê jeszcze jednym uroczystym akcentem. Przyjêto uchwa³ê, na mocy której
Gmina Lesznowola nieodp³atnie naby³a
prawo w³asnoœci do nieruchomoœci w
miejscowoœci Stefanów. Nieruchomoœæ
– dzia³kê o powierzchni 68 arów nieodp³atnie przekaza³ gminie Pan Stanis³aw
Kurkowski ze Stefanowa. Wol¹ darczyñcy by³o wykorzystanie tego terenu na
cele spo³eczne.
PR

Stanis³aw Kurkowski (w œrodku z kwiatami) z przedstawicielami Samorz¹du Gminy Lesznowola
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nych szko³ach przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Lesznowolscy uczniowie
znowu pokazali na co ich staæ
8 kwietnia br. uczniowie VI klas
lesznowolskich szkó³ podstawowych przyst¹pili do sprawdzianu,
a w dniach 27 – 28 – 29 kwietnia
br. gimnazjaliœci zdawali egzamin
gimnazjalny.
Powszechny sprawdzian i egzamin dla uczniów koñcz¹cych szóst¹ klasê szko³y podstawowej i
trzeci¹ klasê gimnazjum przeprowadzony jest od 2002 r. Jego celem jest sprawdzenie opanowania
umiejêtnoœci niezbêdnych na wy¿szym etapie kszta³cenia (w gimnazjum i liceum) oraz przydatnych
w codziennym ¿yciu.
Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osi¹gniêæ
uczniów w zakresie piêciu obszarów umiejêtnoœci: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z
informacji i wykorzystania wiedzy
w praktyce. Umiejêtnoœci te zosta³y okreœlone w standardach wymagañ egzaminacyjnych, bêd¹cych
podstaw¹ przeprowadzania
sprawdzianu w klasie szóstej szko³y podstawowej. Maj¹ one charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, ¿e np. czytanie obejmuje nie
tylko umiejêtnoœæ odczytywania
tekstów literackich, ale tak¿e wykresów, map, tabel, a zadania s¹
tak skonstruowane, ¿e sprawdzaj¹ umiejêtnoœci kszta³cone w obrêbie ró¿nych przedmiotów.
Wyniki sprawdzianu, analizowane z uwzglêdnieniem ocen
szkolnych oraz kontekstów kszta³cenia, pozwalaj¹ na pe³niejsze diagnozowanie osi¹gniêæ uczniów i,
tym samym, u³atwiaj¹ opracowanie indywidualnych zaleceñ dotycz¹cych ich dalszej edukacji. Nauczycielom i szko³om takie analizy mog¹ pomóc w doskonaleniu
swojej pracy.
Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum i sk³ada siê z czêœci humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz jêzyka obcego. Egzamin ten jest powszechny i obowi¹zkowy, co oznacza, ¿e musi
przyst¹piæ do niego ka¿dy uczeñ
koñcz¹cy gimnazjum. Przyst¹pie-

nie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków ukoñczenia szko³y.
Wyniki sprawdzianu po VI klasie szko³y
podstawowej i egzaminu po III klasie gimnazjum, jak co roku s¹ dla nas powodem do zadowolenia. Nasi uczniowie osi¹gnêli wyniki
wykraczaj¹ce ponad œredni¹ w powiecie, województwie i kraju.

1. Sprawdzian po VI klasie szko³y podstawowej

2. Egzamin gimnazjalny – czêœæ humanistyczna
1. Sprawdzian po VI kl. szko³y podstawowej

3. Egzamin gimnazjalny – czêœæ matematyczna
2. Egzamin gimnazjalny – czêœæ humanistyczna

4. Egzamin gimnazjalny – jêzyk angielski
3. Egzamin gimnazjalny – czêœæ matematyczna

4. Egzamin gimnazjalny – jêzyk obcy

Szczegó³owe wyniki sprawdzianu po VI klasie i egzaminu gimnazjalnego w poszczegól-

Wyniki sprawdzianu po VI klasie szko³y podstawowej i egzaminu gimnazjalnego analizowane s¹ w oparciu o 9-stopniow¹ skalê staninow¹. Nasze szko³y jak
co roku uplasowa³y siê w staninie bardzo
wysokim i najwy¿szym. Warto tu zwróciæ uwagê, ¿e w staninie najwy¿szym znajduje siê jedynie 4% szkó³ w ca³ym kraju.
Serdecznie gratulujemy wszystkim
uczniom, którzy uzyskali tak wspania³e
wyniki. Jesteœmy z nich dumni i jednoczeœnie przekonani, ¿e na wy¿szych etapach kszta³cenia bêd¹ osi¹gaæ równie
wysokie noty.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO
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Zakoñczenie konkursów
matematycznych ASIK i TRAPEZ

S³odko spo¿ywamy matematykê
i dzieje siê nam jak Lotofagom,
bo skosztowawszy jej,
nie chcemy, ju¿ od niej odst¹piæ
i ow³ada nami jak kwiat lotosu

Dnia 15 czerwca 2010 roku w sali tematyki Zespo³u Szkó³ Publicznych w
konferencyjnej Urzêdu Gminy Leszno- Nowej Iwicznej. Wyboru zadañ na etap –
wola goœcili najlepsi m³odzi matematy- fina³owy dokonali nauczyciele z Leszno- –
cy – uczniowie szkó³ podstawowych i woli, Sêkocina, £az, Mysiad³a i Nowej –
gimnazjów powiatów piaseczyñskiego i Iwicznej, po konsultacji zakresu mate- –
–
pruszkowskiego i ich nauczyciele mate- ria³u.
matyki. Celem spotkania by³o uroczyste
Uczestnictwo w matematycznych –
zakoñczenie trzyetapowych konkursów zmaganiach zg³osi³y nastêpuj¹ce –
–
matematycznych ASIK dla szko³y podsta- szko³y:
wowej i TRAPEZ dla gimnazjum, które odbywaj¹
siê tradycyjnie od kilkunastu lat ciesz¹c siê du¿ym zainteresowaniem,
mimo, ¿e dniami konkursowymi s¹ soboty.
Pier wszy, szkolny
etap zorganizowali nauczyciele w swoich placówkach w wybranym
terminie, a wyniki przes³ali do koordynatora
konkursu. Organizacj¹
drugiego etapu i fina³u
zajêli siê nauczyciele ma- Pami¹tkowe zdjêcie z uroczystoœci wrêczenia nagród w Urzêdzie Gminy

Laureatami ASIKa zostali:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

nazwisko i imiê
szko³a
klasa lokata
Drobkiewicz Tomasz
£azy
4
I
Markocka Marta
SP1 Piastów
4
I
Leœniak Aleksandra
Józefos³aw
4
I
Mrozowska Weronika
Józefos³aw
4
I
Maj Zofia
Józefos³aw
4
I
Pazdor Julia
SP 4 Piastów
4
I
Bober Joanna
£azy
4
II
Krzemiñska Anna
SP 4 Piastów
4
II
Grzesiak Tomasz
Piaseczno nr 2 4
III
Tokarska Julia
Nowa Wieœ
4
III
Jagodziñska Zuzanna
Sêkocin
4
III
Kaczyñska Stefania
£azy
4
WYR
Graœ Gabriela
SP 4 Piastów 4
WYR
Ksiê¿ak Kacper
SP 2 Piastów
4
WYR
Ko³akowski Karol
Józefos³aw
5
I
Skrzypiñski Rafa³
£azy
5
III
Ciê¿kowska Olga
£azy
5
III
B³aszczak Micha³
Lesznowola
5
WYR
Wierzbiñski Adam
£azy
5
WYR
Wojtkowiak Karolina
SP1 Piastów
5
WYR
Giñko £ukasz
SP1 Piastów
6
I
Sieniawski Micha³
Raszyn
6
I
Wieczorek Ewa
Nowa lwiczna 6
II
Klukowski Adam
Nowa lwiczna 6
II
Kamiñska Monika
Mroków
6
III

26
27
28
29
30
31
32
33

/Arystoteles/
ZSP w Nowej Iwicznej
ZSP w Lesznowoli
ZSP w £azach
ZSP w Mrokowie
SP nr 2 w Piasecznie
Zalesiu Dolnym
SP w Mysiadle
SP w £adach
– SP w Piastowie
– SP w Raszynie
– SP w Sêkocinie
– Gimnazjum w Górze Kalwarii
– Gimnazjum w Józefos³awiu
– Gimnazjum nr 1 w Piastowie
– Gimnazjum nr 2 w Piastowie
– Gimnazjum w Nowej Wsi
Do drugiego etapu konkursu zg³oszono oko³o 250
uczestników. Do fina³u za-

Bia³y Tomasz
Józefos³aw
Kacperski Przemek
£ady
Jagodziñska Adrianna
Sêkocin
Dêbska Anna
Nowa lwiczna
Krakowiak Edyta
Piaseczno nr 2
Hinderer Agata
£azy
Wysokiñska Natalia
Raszyn
Ogonowski Micha³
SP1 Piastów

6
6
6
6
6
6
6
6

III
III
WYR
WYR
WYR
WYR
WYR
WYR

A oto laureaci TRAPEZu:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

nazwisko imiê
Jankiewicz Karolina
Godek Katarzyna
¯mudzka Justyna
So³datowski Grzegorz
Kurdziel Kamil
Wolszczak Mateusz
Szulewski Piotr
Ryder Ignacy
Skorupski Jakub
Wiœniewski Robert
Piosik Monika
Walicki Wiktor
Zygmunt Bartosz
Œciechowski Hubert
Kowalska Kinga
Sadownik Micha³
Mazur Dagmara

szko³a
klasa lokata
Lesznowola
1
I
£azy
1
I
Lesznowola
1
II
Lesznowola
1
II
G1 Piastów
1
WYR
G1 Piastów
1
WYR
Góra Kawaria 1
WYR
Nowa Iwiczna 2
I
G1 Piastów
2
II
G1 Piastów
2
II
Nowa lwiczna 2
WYR
Mroków
2
WYR
G1 Piastów
3
I
G1 Piastów
3
II
£azy
3
II
G1 Piastów
3
III
Góra Kalwaria 3
WYR
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resowania matematyczne m³odzie¿y i
promowanie ich sukcesów, a uczniom
podziêkowali za aktywny udzia³ w konkursach.

kwalifikowa³o siê 130 uczniów. W pracach komisji uczestniczy³o ³¹cznie 23 nauczycieli matematyki.
Na uroczyste zakoñczenie konkursu
zostali zaproszeni laureaci i wyró¿nieni: 50 uczniów oraz nauczyciele pracuj¹cy w komisji konkursowej.
W tym roku szkolnym uczniowie zostali nagrodzeni piêknymi ksi¹¿kami
oraz dyplomami pami¹tkowymi, których
fundatorem by³ Zespó³ Obs³ugi Placówek

Oœwiatowych przy Urzêdzie Gminy Lesznowola. Nauczyciele otrzymali pami¹tkowe dyplomy z podziêkowaniami.
Goœci podejmowali oraz wrêczyli nagrody Pani Sekretarz Gminy Mariola
Uczkiewicz-Kampczyk, dyrektor ZOPO
Pan Jacek Bulak i dyrektor ZSP w Nowej
Iwicznej Pan Pawe³ ¯urowski. Gospodarze podziêkowali te¿ nauczycielom za
wysokie osi¹gniêcia ich uczniów oraz za
inicjatywy pozwalaj¹ce rozwijaæ zainte-

Drugi semestr roku szkolnego 2009/
2010 w Zespole Szkó³ w £azach up³yn¹³
pod znakiem licznych konkursów i zawodów. Nasi uczniowie próbowali swoich si³ i sprawdzali umiejêtnoœci w nastêpuj¹cych dziedzinach:

ZSP w £azach
 podsumowanie II semestru

ARTYSTYCZNYCH

Kowalska, (IIIa).

15 marca 2010 r. gimnazjaliœci odebrali nagrody za osi¹gniêcia w konkursie literacko - plastycznym „Kocham Ciebie Polsko, Ojczyzno Moja”, zorganizowanym przez Gimnazjum nr 2 im. Jana
Paw³a II w Piasecznie. Za szczególne
walory prac: estetykê, przes³anie etyczne, oryginalnoœæ, pomys³owoœæ i nowatorstwo komisja konkursowa wyró¿ni³a
Karolinê Je¿ewsk¹ z klasy I a gimnazjum
(za pracê plastyczn¹) i Sarê Wojciechowsk¹ z klasy III b gimnazjum (za pracê literack¹).
W marcu odby³ siê Konkurs Piosenki
Dzieciêcej dla klas 0-3, a tak¿e IV-VI.
Zdobywcy pierwszych miejsc (a w klasach IV-VI tak¿e drugich miejsc) zakwalifikowali siê do etapu gminnego. Laureatami z naszej szko³y zostali:
– w kategorii klas 0-III:
Wojciech Szyszkowski – II miejsce;
– w kategorii klas IV-VI:
Stefania Kaczyñska – III miejsce.

HUMANISTYCZNYCH
W gminnym etapie XXXIII Konkursu
Recytatorskiego ,,Warszawska Syrenka”
laureatkami w gimnazjum zosta³y: Marta Wierzbiñska (III a), Kamila Koc (I b).
W kategorii klas 0 – III: Micha³ Lech (III
a), który reprezentowa³ Gminê Lesznowola na etapie konkursu w Warszawie.
W tym semestrze odby³ siê równie¿
gminny etap X Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal” organizowanego pod patronatem Mazowieckiego
Kuratora Oœwiaty. Wszyscy uczestnicy
zaprezentowali wysoki poziom osi¹gniêæ, jednak – zgodnie z regulaminem
konkursu – komisja wytypowa³a laureatów I, II i III miejsca. „Mistrzami” z naszej szko³y zostali: Martyna Da³kowska
z klasy V szko³y w £azach (I miejsce) oraz
Micha³ Pawlicki z klasy I gimnazjum.
Martyna w etapie wojewódzkim konkursu otrzyma³a tytu³ finalistki z wyró¿nieniem.

MATEMATYCZNYCH

GRATULUJEMY
Opracowa³a:
Romana ¯urek
nauczycielka matematyki
w ZSP w Nowej Iwicznej

i zajmuj¹c II miejsce. Tym samym ca³a
reprezentacja naszej szko³y uzyska³a
kwalifikacje do zawodów szczebla wojewódzkiego.
11.05. i 13.05. 2010 na stadionie
sportowym przy Zespole Szkó³ w Lesznowoli odby³y siê Mistrzostwa Powiatu
Piaseczyñskiego Ligi Lekkoatletycznej
szkó³ gimnazjalnych.
Swoje konkurencje bezapelacyjnie
wygrali:
– Weronika Bober, klasa I b gimnazjum,
dyscyplina: pchniêcie kuli;
– Patryk Ulrych, klasa I b gimnazjum,
dyscyplina: skok wzwy¿.
Weronika uzyska³a najlepszy wynik w
swojej kategorii wiekowej - 8.85 m w
pchniêciu kul¹, awansuj¹c do zawodów
szczebla miêdzypowiatowego. Natomiast Patryk, pokonuj¹c wysoko 155 cm,
wskoczy³ na pierwsze miejsce i tak, jak
Weronika uzyska³ awans na kolejny
szczebel zawodów.

JÊZYKOWYCH

Du¿a grupa uczniów szko³y podstawowej przyst¹pi³a do Miêdzypowiatowego Konkursu Matematycznego „Asik”.
Najlepszymi okazali siê: Tomasz Drobkiewicz (IVa), Joanna Bober (IVa), Stefania Kaczyñska (IVb), klasa 5 Rafa³ Skrzypiñski (Va), Olga Ciê¿kowska (Vb), Adam
Wierzbiñski (Vb), Agata Hinderer (VIa).
70 gimnazjalistów próbowa³o swoich
si³ w konkursie Trapez. Oto wy³onieni
spoœród uczniów naszej szko³y laureaci:
Katarzyna Godek (Ia), Aleksander Czauderna (Ib), Micha³ Pawlicki (Ib), Kinga

SPORTOWYCH
19.05.2010 w Lesznowoli odby³y siê
Miêdzypowiatowe Zawody Lekkoatletyczne Dziewcz¹t i Ch³opców szkó³ gimnazjalnych. Nasza gmina by³a reprezentowana przez gospodarzy zawodów ZSP
Lesznowola i ZS £azy.
Po raz kolejny bezkonkurencyjna okaza³a siê Weronika Bober, która w trzeciej próbie odda³a najd³u¿szy rzut, wygrywaj¹c konkurencjê pchniêcia kul¹.
Patryk Ulrych utrzyma³ wysok¹ formê,
powtarzaj¹c skok na wysokoœci 155 cm

26 marca w Domu Kultury w Piasecznie odby³ siê V Festiwal Piosenki Angielskiej. Uczennica naszej szko³y - Klaudia
Czerwiñska z klasy IIIb gim. zdoby³a II
miejsce w kategorii œpiewaj¹cych gimnazjalistów. Ponadto zdoby³a nagrodê
specjaln¹ lokalnej gazety Kuriera Po³udniowego. Wœród 17 uczestników z gimnazjum to w³aœnie Klaudiê wyró¿niono
jako ogromny talent wokalny.
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Agnieszka Tyczyñska
ZS w £azach
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18.05.2010r., w 90. rocznicê urodzin
Jana Paw³a II i 4. rocznicê nadania szkole imienia tego Wielkiego Polaka odby³
siê II Festiwal Nauki. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele przygotowali siê
do niego wzorowo. Impreza obfitowa³a
w wiele atrakcji, ³¹cz¹cych naukê z zabaw¹.
Mo¿na by³o podziwiaæ interesuj¹ce
doœwiadczenia chemiczne i fizyczne,
prezentacje histo ryczne oraz pokazy
tañca. Zwolennicy jêzyka angielskiego
ogl¹dali prezentacje
nt. krajów anglojêzycznych i brali udzia³
w konkursie karaoke
w tym jêzyku. Dla
tych, którzy czuj¹ siê
„mocniejsi” z jêzyka
polskiego odby³ siê
konkurs polonistycz-

Festiwal Nauki
w Zespole Szkó³ w £azach
ny. Dla mi³oœników sportu natomiast odbywa³y siê zawody „Strongman”.

Konkurs
Nasi bliscy,
nasze dzieje,
nasza pamiêæ
Decyzj¹ jury z dnia 25 maja 2010 r.
Zuzanna Janaszkiewicz – uczennica kl.
VIa z Zespo³u Szkó³ w £azach otrzyma³a
wyró¿nienie w ogólnopolskim konkursie dla m³odzie¿y szkó³ gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych – „Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamiêæ – Straty osobowe i ofiary represji pod okupacj¹ niemieck¹”.

Ciekawymi punktem imprezy by³a
równie¿ inscenizacja „Czerwony kapturek” w jêzyku angielskim i
oryginalne przedstawienie
muzyczne o Warszawie. Z
pewnoœci¹ tegoroczny Festiwal Nauki dostarczy³ wielu
wzruszeñ przy okazji wspomnieñ zwi¹zanych z Ojcem
Œwiêtym.
Dziêkujemy
wszystkim, którzy w³¹czyli
siê w organizacjê uroczystoœci i mamy nadziejê, ¿e z
roku na rok bêdzie przybywaæ chêtnych do zaprezentowania swojego talentu.
Dyrekcja
ZS w £azach

7 czerwca zostaliœmy zaproszeni do
Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamiêci Narodowej przy ul. Marsza³kowskiej
21/25 w Warszawie na Galê Konkursow¹ i wrêczenie nagród. Przyjechali
uczniowie z ca³ej Polski. Nagrody wrêcza³a Minister Edukacji Narodowej - p.
Katarzyna Hall oraz organizatorzy.
W konkursie wziê³o udzia³ 1900
uczniów z 288 szkó³ z ca³ej Polski. Zg³osili oni a¿ 6.800 opracowañ, dlatego wyró¿nienie to naprawdê wielki sukces!
Ponadto konkurs przeznaczony by³ dla
uczniów gimnazjum, ale Zuzanna
(uczennica szko³y podstawowej) postanowi³a wzi¹æ w nim udzia³ i… uda³o siê.
Gratulujemy!!!
Anna Tarchalska
opiekun konkursu

Wakacyjne dy¿ury przedszkoli w Gminie Lesznowola
Jak co roku, zdaj¹c sobie sprawê z tego, ¿e nie wszyscy rodzice maj¹ mo¿liwoœæ zaopiekowaæ siê swoimi dzieæmi
podczas wakacji, opracowaliœmy harmonogram pracy naszych przedszkoli w okresie od 01.07 do 31.08.2010r.:
• Gminne Przedszkole w Kosowie
01.07 – 09.07.2010
• Gminne Przedszkole w Lesznowoli 1
02.07 – 31.07.2010
• Gminne Przedszkole w Mysiadle
01.08 – 13.08.2010
• Gminne Przedszkole w Zamieniu
23.08 – 31.08.2010
Wszystkich chêtnych zapraszamy do korzystania z oferty naszych przedszkoli.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO
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branym patronem. Odby³y siê rozliczne
konkursy plastyczne, wiedzy, recytatorskie. W auli powsta³a te¿ œciana patrona
na której zamieszczone s¹ portrety Noblistów wykonane przez naszych uczniów.
22 maja 2010r. odby³a siê uroczystoœæ
nadania szkole imienia. Uroczyste odczytanie Uchwa³y Rady Gminy, przekazanie sztandaru, przemowy i czêœæ artystyczna – wszystko wed³ug scenariu-

To by³ wyj¹tkowy rok
czyli
ZSP Lesznowola w roku szkolnym 2009/10
Dlaczego wyj¹tkowy ?

Oddane zosta³o do u¿ytku
nowe skrzyd³o szko³y
W styczniu 2010 roku nast¹pi³o ca³kowite oddanie nowego skrzyd³a szko³y obejmuj¹cego: sale przedszkolne oraz
dla nauczania pocz¹tkowego, salê gimnastyczn¹ z si³owni¹ i szatniami, sto³ówkê oraz reprezentacyjn¹ aulê, co zdecydowanie u³atwi³o funkcjonowanie naszej
b³yskawicznie rozrastaj¹cej siê spo³ecznoœci szkolnej. W Zespole Szkó³ Publicznych w Lesznowoli jest ju¿ 500 uczniów.
Na poziomie klas pierwszych szko³y podstawowej mamy a¿ cztery klasy! Dziêki
inwestycji Samorz¹du Gminy uczniowie
mog¹ uczyæ siê w szkole na miarê XXI
wieku.

Nadalimy szkole imiê

uczniów i nauczycieli wybra³a spoœród
wszystkich zg³oszonych propozycji trzy:
p. Bogus³awê Liwiñsk¹, ks. Jerzego Popie³uszkê i Noblistów Polskich. Potem
nast¹pi³a bardzo aktywna kampania wyborcza – plakaty,
spotkania z zaproszonymi goœæmi, pokazy itp. To co by³o
cenne w czasie tamtych dni to szczególne zaanga¿owanie
uczniów, którzy sami
zg³aszali siê do pra- Du¿e zaciekawienie wzbudzi³a prezentacja z dziedziny chemii i fizyki
cy na rzecz swojego
kandydata. By³a to te¿ szczególna oka- sza, ale z emocjami, których nie da siê
zja nauczenia siê jak nale¿y postêpowaæ ³atwo przenieœæ na papier. Rodzicom
podczas jakichkolwiek kampanii. T³uma- dr¿a³y rêce, gdy przekazywali sztandar
czyliœmy uczniom, i¿ nie nale¿y zrywaæ m³odzie¿y, dla której ten moment, mimo
plakatów kontrkandydata, ¿e lepiej wy- wczeœniejszych wielokrotnych prób rówchwalaæ w³asnego ni¿ krytykowaæ prze- nie¿ by³ bardzo wzruszaj¹cy. Uczniowie
ciwnika – zw³aszcza i¿ wszyscy kandy- pierwszych klas gimnazjum denerwowali siê czy uda siê im przygotowany pokaz chemiczny, a drugoklasista Piotr •ó³kowski, który na sam koniec mia³ zagraæ
„Odê do Radoœci” na skrzypkach ci¹gle
pyta³ „Panie dyrektorze to ju¿ teraz…?”

Takie wydarzenia przytrafiaj¹ siê bardzo rzadko – zazwyczaj tylko raz w historii danej szko³y, a
w wyj¹tkowych sytuacjach dwukrotnie.
Tak wydarzy³o siê
miêdzy innymi w bliskiej naszemu sercu
szkole w Mrokowie,
gdzie najpierw imiê
Marii Konopnickiej
uzyska³a szko³a podstawowa, a potem
imieniem ks. Jana
Twardowskiego zaczê³o siê szczyciæ
gimnazjum. U nas Uroczystoœci nadania imienia Noblistów Polskich towarzyszy³a bardzo
procedura nadania bogata oprawa artystyczna
imienia równie¿ ma
miejsce po raz drugi – gen. Œwierczew- daci, którzy przeszli do ostatniej tury
ski przesta³ byæ patronem naszej placów- wyborów to ludzie godni i zas³u¿eni. W
ki, gdy zmieni³a siê sytuacja polityczna grudniu odby³y siê wybory, w którym
w Polsce. Mamy nadziejê, i¿ nasz nowy zarówno wœród uczniów, rodziców jak i
nauczycieli jednog³oœnie wygrali Noblipatron oprze siê wiatrom historii.
Wybory to by³a wielka lekcja demo- œci Polscy uzyskuj¹c kolejno 75%, 73,5%
kracji dla œrodowiska szkolnego i lokal- oraz 89,5% g³osów.
W kolejnych miesi¹cach staraliœmy siê
nego. Cieszy ogromnie fakt, i¿ wybory
patrona odby³y siê zgodnie z powszech- poszerzyæ wiedzê o Noblistach Polskich,
nie stosowanymi procedurami. Na po- czytaliœmy o nich, rozmawialiœmy, ogl¹dacz¹tku by³ etap zg³aszania kandydatów, liœmy filmy, niektóre klasy pojecha³y rówpotem komisja sk³adaj¹ca siê z rodziców, nie¿ na wycieczki zwi¹zane z nowo wy-

Uczniowie osi¹gnêli
bardzo wysokie wyniki
w konkursach
OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE
Tytu³ laureata czy finalisty konkursów
przedmiotowych organizowanych przez
Mazowieckie Kuratorium Oœwiaty to najbardziej presti¿owe dla uczniów a tak¿e szko³y osi¹gniêcie miêdzy innymi dlatego, i¿ niezwykle trudne do osi¹gniêcia. W tym roku zaszczyt ten przypad³
dwójce uczniów ze szko³y podstawowej.
– Katarzyna Marczewska uzyska³a tytu³
laureata, a Piotr Dru¿yñski – finalisty z
przyrody. Uczniowie przygotowywani
byli przez p. Danutê Tabakê.

KONKURS ORTOGRAFICZNY
„Ortografia na medal”
Laureatami wojewódzkiego etapu
tego konkursu zosta³y dwie uczennice
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gimnazjum w Lesznowoli: Karolina Kowalczyk i Karolina Jankiewicz a finalistk¹ – Linda Duranowska. W szkole podstawowej w konkursie recytatorskim
„Warszawska Syrenka” – etap gminny
wyró¿ni³y siê: Matylda Krupiñska (IVa)
i II miejsce i Edyta Dusza (Vb) – III miejsce. W gminnym konkursie literackim
„Nauczyciel z fantazj¹ – uczeñ, który to
docenia” wyró¿nienie otrzyma³y: Karolina WoŸniak (Via) i Aleksandra Szulowska (VIa). W gimnazjum najlepsz¹ pracê
zaprezentowa³a Paulina Godek (IIc), a nauczyciel przygotowuj¹cy – Justyna Respondowska, vice-dyrektor ZSP Lesznowola, otrzyma³a tytu³ „Nauczyciel z fantazj¹”. W Miêdzyszkolnym Konkursie Polonistycznym o twórczoœci Jana Twardowskiego III miejsce zajê³a Karolina
Kwaœna.

KONKURSY MATEMATYCZNE:
a) szko³a podstawowa
• Miêdzynarodowy konkurs „Kangur
matematyczny” wyró¿nienie
otrzymali: Miko³aj Liwiñski, Jan
Bachniak, Micha³ B³aszczak
(uczniowie klasy Va).
• Miêdzygminny konkurs matematyczny „Asik” wyró¿nienie Micha³
B³aszczak Vb.
b) gimnazjum:
• Miêdzynarodowy konkurs „Kangur
matematyczny”: Jankiewicz Karolina (Ia), ¯mudzka Justyna (Ia) Gajcy Aleksander (Ia) – laureaci,
• Miêdzygminny konkurs matematyczny „Trapez”: Jankiewicz Karolina I miejsce, ¯mudzka Justyna II
miejsce, Grzegorz So³datowski (Ia)
II miejsce.

TURNIEJ WIEDZY PO¯ARNICZEJ
(etap powiatowy)
a) Szko³a podstawowa:
• Piotr Dru¿yñski (VIa) I miejsce,
• Daniel Wiœniewski (VIa) II miejsce,
• Mateusz Klekota (VIb) III miejsce,
b) Gimnazjum:
• Zygmunt Dru¿yñski
(IIIa) I miejsce,
• Konrad Dudek
(IIIa) II miejsce.
• Zygmunt Dru¿yñski
zosta³ równie¿ finalist¹ Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Po¿arniczej, który odby³
siê w P³ocku
w 2010r.

Ogólnopolski konkurs informatyczny
na pokaz lub grê w œrodowisku „Logomocja – Imagine – œladami Fryderyka Chopina”.
W konkursie wyró¿nienie otrzymali:
Izabela Dusza (IIa), Dominik Michalik(IIa), Mateusz Rowiñski (IIa), Filip Targowski (IIa), Bart³omiej Sadowski (Ia).
Uczeñ Jakub Magajewski (Ib) zaj¹³ I miejsce w etapie powiatowym konkursu
„Logo Mazowieckiego Zespo³u Parków
Krajobrazowych”. W konkursie plastycznym – „Ilustracja do wybranego wiersza
ks J. Twardowskiego” w etapie powiatowym I miejsce zaj¹³ Jakub Magajewski
(Ib). Karolina Norek (IIa) otrzyma³a wyró¿nienie w konkursie plastycznym (etap
powiatowy) – „Kocham Ciê Polsko, Ojczyzno Moja”.

Gminny konkurs plastyczny
– „Gwiazda kolêdnicza”
– Jakub Boguta (Va) III miejsce.

MUZYKA
W gminnym konkursie piosenki
II miejsce zajê³a Matylda Krupiñska z klasy (IVa).

Uczniowie osi¹gnêli
bardzo dobre wyniki
w sporcie
Sztafeta ch³opców starszych 4×100m
z naszego gimnazjum w sk³adzie: Artur
Kampczyk, Piotr Melon, Mateusz Konopka i Micha³ Targowski zajê³a pierwsze
miejsce w XII Mazowieckich Igrzyskach
M³odzie¿y Szkolnej, które odby³y siê w
Siedlcach. Artur Kampczyk dodatkowo
uzyska³ trzeci rezultat w biegu na
200 m. Te wyniki oraz 8 miejsce w sztafecie 4 × 100 m ch³opców m³odszych
spowodowa³y, i¿ po raz pierwszy w historii naszej szko³y zajêliœmy trzecie
miejsce w na Mazowszu w klasyfikacji
dru¿ynowej ch³opców. Uczniowie nasi

zdobyli równie¿ szereg medali w mistrzostwach powiatowych i miêdzypowiatowych w lekkiej atletyce. Ch³opcy
ponadto zdobyli mistrzostwo powiatu
w pi³ce siatkowej, a dziewczêta w mini
pi³ce siatkowej.

Bardzo dobrze poszed³
egzamin gimnazjalny
Nasza placówka od lat osi¹ga³a dobre i bardzo dobre wyniki egzaminów
gimnazjalnych plasuj¹c siê rzadko
w siódmej (wynik wysoki) a zazwyczaj
w ósmej staninie (wynik bardzo wysoki). W tym roku wyniki ciesz¹ nas jeszcze bardziej poniewa¿ w czêœci humanistycznej uplasowaliœmy siê w dziewi¹tej staninie (wynik najwy¿szy), w której
znajdujê siê zaledwie 4,5 % wszystkich
szkó³ w Polsce. Z czêœci matematycznoprzyrodniczej uzyskaliœmy wynik bardzo
wysoki (stanina 8).

Du¿o podró¿owalimy
W tym roku uczniowie naszej placówki brali udzia³ w rozlicznych imprezach
wyjazdowych – rajdach, wycieczkach dydaktycznych czy krajoznawczo- turystycznych. Odby³y siê te¿ dwie wycieczki zagraniczne: na Litwê i do Londynu, a
tak¿e mnóstwo krajowych: Toruñ, Czarnolas, w Beskidy, Pieniny, Tatry. Uczniowie nasi uczestniczyli tak¿e w ró¿norodnych formach wypoczynku zimowego
(obóz narciarski na S³owacji) i w zajêciach w ramach akcji zima. Latem dzieci
z naszej szko³y, wyje¿d¿aj¹ na obóz sportowo-rekreacyjny (45 osób) do D³ugopola Zdroju.
Te wszystkie osi¹gniêcia i sukcesy nie
by³y by mo¿liwe bez wspó³pracy
uczniów z nauczycielami, a tak¿e z rodzicami. Ich ciê¿ka, nieraz tytaniczna,
praca przynios³a wspania³e efekty i uczyni³a ten rok naprawdê wyj¹tkowym. W
imieniu dyrekcji Zespo³u Szkó³ Publicznych im. Noblistów Polskich w
Lesznowoli chcia³yœmy wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom,
pracownikom szko³y oraz w³adzom
samorz¹dowym podziêkowaæ i ¿yczyæ wspania³ych wakacji.
Beata Pa³czak
Iwona Radziewicz
Sztafeta 4 × 100
– gimnazjaliœci z Lesznowoli
biegn¹ w Siedlcach po z³oto
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70 rocznica zbrodni katyñskiej
w Zespole Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej
13 kwietnia w Zespole
Szkó³ Publicznych w Nowej
Iwicznej mia³a siê odbyæ
uroczysta akademia poœwiecona 70 rocznicy
zbrodni katyñskiej, w której swoje uczestnictwo zapowiedzia³y samorz¹dy
gminy i Mazowsza. Niestety, z uwagi na tragiczne wydarzenia z 10 kwietnia, nie
odby³a siê w tym terminie.
Spo³ecznoœæ naszej
szko³y odda³a ho³d zamordowanym w Katyniu tydzieñ póŸniej, 20 kwietnia, uczestnicz¹c w uroczystoœci przygotowanej
przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli: Ewy Misztal, Mileny
Stochel i Marcina Dobronia.

wi¹c, ¿e ”tam na nieludzkiej ziemi, zabito wiarê, nadziejê, mi³oœæ. Jednym
strza³em w ty³ g³owy”. Nastêpnie dyrektor odda³ g³os m³odzie¿y.

W apelu o Katyniu nie zabrak³o wierszy, fragmentów
korespondencji czy informacji historycznych o tym, co
wydarzy³o siê wiosn¹ 1940
roku. Pad³y s³owa o koniecznoœci czczenia rocznicy
i o potrzebie pamiêci narodowej, bo jak mówi³ Józef Pi³sudski „ Naród, który traci
pamiêæ, przestaje byæ narodem”. Na twarzach s³uchaj¹cych widaæ by³o skupienie,
a i wystêpuj¹cy nie kryli
swych emocji.
Nauczyciele i gimnazjaliœci przygotowuj¹c uroczystoœæ, chcieli przyczyniæ siê w ten sposób do zachowania
wœród m³odzie¿y pamiêci o straszniej
zbrodni na narodzie polskim sprzed 70

By³a to uroczystoœæ szczególna, bo okryt¹ zadum¹ nad losem
ponad 20 tysiêcy Polaków zastrzelonych w Katyniu, ale równie¿ szczególnie smutna z powodu niedawnej katastrofy samolotu prezydenckiego, w której zginêli ci, którzy lecieli do Katynia,
by na miejscu kaŸni oddaæ czeœæ
pomordowanym.
Jako pierwszy g³os zabra³ dyrektor szko³y Pawe³ ¯urowski,
który przywita³ przyby³ych na
uroczystoœæ i przybli¿y³ uczniom
tê wa¿n¹ i smutn¹ rocznicê, mó-

lat, o wojsku, które nie
poleg³o na polu walki,
lecz zosta³o zamordowane, o wymordowaniu polskiej inteligencji, lekarzy, naukowców, artystów, duchownych, dyplomatów. Myœlê, ¿e cel zosta³ osi¹gniêty.
Milena Stochel
ZSP w Nowej Iwicznej
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Dni sztuki w Gimnazjum w Nowej Iwicznej
Dzieñ 1.
spotkanie ze sztuk¹ filmow¹
Przewodnikiem w tym dniu by³ Pan
Andrzej Wojciech Zacharjasz pracownik
³ódzkiej filmówki, TVP, pisarz, poeta.
Pokaza³ nam kulisy przygotowywania i
montowania obrazów filmowych. Przedstawi³ ró¿ne rodzaje kamer filmowych,
filtrów i innych. Wszyscy siedzieli jak
zahipnotyzowani.
PóŸniej odby³ siê przegl¹d filmów z
ró¿nych dziedzin.

Dzieñ 2.
spotkanie z malarstwem
Na scenie zosta³a umieszczona rama,
która wyznacza³a granice przedstawienia.
Wylosowane wczeœniej obrazy s³awnych
mistrzów takich jak : Jan Matejko, Renoir, Manet, Gaugin itp. trzeba by³o odtworzyæ jak najwierniej: zachowaæ kolorystykê i kompozycjê, dostosowaæ stroje, fizjonomiê oraz mimikê. Scenka mia³a byæ
poparta inteligentnym i dowcipnym komentarzem. Podstawowym kryterium
oceny mia³o byæ zaanga¿owanie ca³ej klasy w przygotowanie obrazu.

Dzieñ 3.
spotkanie ze sztuk¹
kulinarn¹
Ka¿da klasa mia³a przygotowaæ stó³ ze œniadaniem
wielkanocnym. Pomys³owoœæ i bogactwo potraw
przeros³o oczekiwania organizatorów. Na sto³ach pojawi³y siê: pisanki, baby wielkanocne, mazurki i serniki,
bia³a kie³basa i ¿ur, wêdliny
i jajka w przeró¿nych postaciach.
Na koniec Pan Dyrektor
Pawe³ ¯urowski podsumowa³ Dni Sztuki, a póŸniej
nast¹pi³a wspólna degustacja przyniesionych potraw.
Ca³¹ imprezê przygotowywali: p. Ewa Hadryœ, p.
Barbara Socha, P. Ma³gorzata WoŸniak- K³oda, p. Marek
Ciê¿kowski oraz Samorz¹d
Gimnazjum
Barbara Socha
nauczycielka ZSP w Nowej
Iwicznej
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Ko³o plastyczne Mali Twórcy
z Zespo³u Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej
Ko³o plastyczne dla klas pierwszych
Szko³y Podstawowej dzia³a od paŸdziernika 2009 roku pod kierunkiem Pani
Ma³gorzaty WoŸniak-K³ody.
G³ównym zadaniem pracy ko³a jest
œwietna zabawa przy tworzeniu znakomitych dzie³, które wykonuj¹ dzieci: Hania Rutkowska, Kamil Lewandowski, Lidka Manowska, Micha³ Ko³odziejczyk, Julia Szyd³owska, Ma³gosia Œlendakowska,
Ola Kostrzewa, Olgierd Stach, Karolina
Krawczyk,
Daniel Przew³ocki, Natalka Szajewska, Adam Jackiewicz, Karolina Rak,
Monika Zaj¹czkowska,
Wiktor Grynke, Marysia Wojtaszek,
Natalka Szczepañska, Rafa³ Szygenda.
To „stadko” wspania³ych dzieci za
pomoc¹ swoich sprytnych ma³ych r¹czek, otwartych i pe³nych fantazji g³ówek tworzy niezwyk³e prace korzystaj¹c z ró¿nych technik plastycznych.
Tak powsta³y: rzeŸby zwierz¹t, Anio³ów, wspania³e graficzne szkice, malarskie pejza¿e, ciekawe mozaiki, martwe
natury. Ciesz¹ one nasze oczy i nape³niaj¹ dum¹ oraz radoœci¹ serca Rodziców, którym gratulujemy takich wspania³ych dzieci.
1 czerwca 2010r. ko³o „Mali Twórcy”
pod opiek¹: M. WoŸniak-K³ody, M. Mikusek i M. Ciê¿kowskiego wybra³o siê na
pierwszy w ich ¿yciu plener malarski z
prawdziwego zdarzenia (sztalugi, blejtramy, tempery, palety, ró¿norodny krajobraz itd.). Dzieci pracowa³y bardzo sumiennie, z ogromnym zaanga¿owaniem,
wyobraŸni¹ i zapa³em twórczym prze-

nosz¹c na p³ótno wybrany skrawek otaczaj¹cej ich przyrody. Tak powsta³y przepiêkne pejza¿e w szerokiej gamie kolorystycznej.
Uwieñczeniem pleneru i ca³orocznej
pracy ko³a „Mali Twórcy” by³ profesjonalny wernisa¿
zorganizowany na zakoñczenie roku
szkolnego.
Otwarcie wernisa¿u
zaszczyci³a swoj¹ obecnoœci¹
Dyrekcja Szko-

³y, Rodzice artystów, klasy nauczania pocz¹tkowego wraz ze swymi wychowawczyniami.
Rzeczywistoœæ uchwycona w pracach
dzieci ujê³a wszystkich swoj¹ niepowtarzaln¹ urod¹ i piêknem.

Pablo Picasso powiedzia³ kiedyœ
„…¿e wszystkie dzieci s¹ artystami, sztuk¹ jest pozostaæ artyst¹, kiedy siê
doroœnie”. Tego w³aœnie ¿yczymy wszystkim dzieciom!
Ma³gorzata WoŸniak-K³oda
Ma³gorzata Mikusek
ZSP w Nowej Iwicznej
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Festyn rodzinny w Nowej Iwicznej

1.06.2010r w Nowej Iwicznej odby³ siê
festyn. Myœl przewodnia festynowego
programu to – „Rodzina bawi siê razem”.
Dla wprowadzenia wszystkich w radosny nastrój festyn rozpocz¹³ super
wystêp zeróweczki Zespo³u Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej.
Prê¿nie dzia³aj¹ca œwietlica Zespo³u
Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej przygotowa³a na festyn wiele atrakcyjnych
zajêæ plastycznych i sportowych oraz szereg ciekawych konkursów. Oferta kierowana by³a do bardzo m³odych, m³odych
i œrednich wiekiem uczestników festynu,
wszak¿e pod jednym wa¿nym warunkiem, wszyscy musieli byæ przyjaŸnie nastawieni do ¿ycia i naszych milusiñskich.
Na odwiedzaj¹cych namiot N°1, czekali wychowawcy œwietlicy (M. Mikusek,
M. WoŸniak-K³oda) gotowe pomalowaæ
twarze, pomóc wyczarowaæ kolorowe,
barwne balony, oceniæ niewyobra¿aln¹
sprawnoœæ obywateli w wieku od roku
do szeœciu lat (M. Ciê¿kowski, J. Wilk),
a ca³ym rodzinom proponowali udzia³

w konkursie pt, „Piêkny wiosenny kapelusz” (M. Mikusek, M. WoŸniak-K³oda).
Na wszystkich czeka³y s³odkie nagrody!
Namiot N°1 ozdobi³a ekspozycja wytworów plastycznych dzieci, które swoje prace tworzy³y pod okiem A. Meder,
M. Mikusek i M. WoŸniak-K³ody.
Ale nie myœlcie, ¿e to koniec pomys³ów Œwietliczków, bo namiotu im by³o ma³o i wtargnêli
te¿ na scenê gdzie poprowadzili pó³godzinny konkurs pt.
„Czy znasz te bajki?” (A. Lubañska, J. Wilk), zaprosili rodziny do konkursu „Lesznowola – Moja Ma³a Ojczyzna”(M. Mikusek, E. Makowska), w którym g³ówn¹ nagrodê - laptop – ufundowa³a Pani
Wójt Gminy! Wygra³ super
duet: Marysia Wronek z tat¹.
Gratulujemy! Licz¹c na dobr¹
zabawê i wielki talent uczestników festynu Œwietliczaki zaprosili na karaoke
rodziny – …i œpiewano, ¿e ho, ho…
(M. Ciê¿kowski, A. Lubañska).
Mobilizacja rodzin klasowych szko³y
by³a pe³na. Mamy upiek³y wspania³e ciasta, tatusiowie wyciskali soki z owoców,
a dzieciaki zajê³y siê dystrybucj¹.
To by³y iœcie rodzinne popisy.
W stoisku zorganizowanym przez
logopedê(M. So³tan), pedagogów szkolnych (K. Balcerzak, B. Kula) oraz nauczyciela terapii pedagogicznej (K. Dêbska,
E. Grzechnik) czeka³y na dzieciaki atrakcyjne zabawy, gry i kolorowanki, a rodzice mogli uzyskaæ porady od bardzo
dyskretnych, sympatycznych i ¿yczliwych fachowców.
Nauczyciele wychowania fizycznego
ZSP w Nowej Iwicznej (P. Brzozowski,
D. Pawelec, G. Ros³on, M. Skalski) przy-

gotowali szereg konkurencji sportowych, w których uczestniczy³y ca³e rodziny – test Cooppera, mini golf, turniej
boule, rzut koszykiem i g³azem, strza³
do celu. Odby³y siê tak¿e pokazy sekcji
gimnastyki (P. Telecka) oraz judo (A. Brzeziñski). M³odzi sportowcy zachwycili
wszystkich!

Punktem kulminacyjnym programu
sportowego by³ mecz pi³ki no¿nej miêdzy przedstawicielkami Urzêdu Gminy
(z pani¹ wójt na czele) i nauczycielkami
ZSP w Nowej Iwicznej (pod wodz¹ P. Teleckiej). By³a dobra zabawa, wyœmienite
humory, szeroko uœmiechniête buzie i d³onie skore do bicia braw. Przy ogromnym
dopingu ze strony uczniów i ich rodzin
dru¿yna pedagogów wygra³a 4 do 0. Brawo, brawo, ale super! Cieszyli siê uczniowie. Panie u nich „zapunktowa³y”!
Wspólna praca, wspólna zabawa i zabawne sytuacje sprawi³y, ¿e na festynie
panowa³a prawdziwie rodzinna atmosfera.
Do zobaczenia na przysz³orocznym
festynie!
Ma³gorzata Mikusek
ZSP w Nowej Iwicznej

35

lesznowola 39 srodki.p65

35

10-07-15, 15:21

Biuletyn Informacyjny nr 39 – 2010

Spotkanie
z kosmosem
16 czerwca 2010 roku uczniowie klas
I-IV uczestniczyli w spotkaniu z profesorem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i docentem Centrum Badañ Kosmicznych, Panem Profesorem Wies³awem Koskiem, mieszkañcem Mysiad³a.
Z ogromnym zainteresowaniem wys³uchaliœmy wyk³adu dotycz¹cego Uk³adu
S³onecznego.
Podczas prelekcji dowiedzieliœmy siê
wielu ciekawych rzeczy, m.in., ¿e wed³ug
naukowców na innych planetach, nie tylko na Ziemi, mo¿e istnieæ ¿ycie, ¿e Ziemia ma dwa ksiê¿yce, a nawet ¿e grozi
jej wch³oniêcie przez S³oñce – Czerwonego Olbrzyma. Pan Profesor przedstawi³ nam prezentacjê multimedialn¹ o
kosmosie. Mogliœmy zobaczyæ, jak wygl¹daj¹ planety kar³owate, a jak planety

Rajd
Szlakiem
naszej historii
giganty, mg³awice oraz komety. Wyjaœni³
nam równie¿ sk¹d siê bior¹ czarne dziury i jak to siê dzieje, ¿e poch³aniaj¹ materiê.
Na zakoñczenie zadaliœmy naszemu
ekspertowi mnóstwo pytañ. By³o to dla
nas niezmiernie pouczaj¹ce i ciekawe
spotkanie.
Uczniowie klasy IVa
Szko³y Podstawowej w Mysiadle
pod kierunkiem pani Joanny Kaczor
nauczyciela SP w Mysiadle

Gromada „Jastrzêbie Oko” ze Szko³y
Podstawowej w Mysiadle wziê³a udzia³ w
XXV Rajdzie Lesznowola „Szlakiem naszej
historii”, który odby³ siê 24.04.2010. Nasze zuchy pod kierunkiem Ma³gorzaty
Mazur i Beaty Korpuliñskiej maszerowa³y po terenie Magdalenki.

Gromada „ Jastrzêbie Oko” z opiekunami
w Magdalence

Chopin
bez granic

¯ywa lekcja
historii

1 czerwca 2010r. uczniowie klas IV i
V wyjechali do siedziby Pañstwowego
Zespo³u Ludowego Pieœni i Tañca Mazowsze w Karolinie na koncert muzyczny pt. CHOPIN BEZ GRANIC.
Koncert odby³ siê w ramach projektu
Marii Pomianowskiej, którego celem jest
edukacja przez muzykê. W projekcie
udzia³ wziê³y dzieci z Rosji, Kazachstanu, Polski i Afryki.
Podczas koncertu mogliœmy us³yszeæ
muzykê tradycyjn¹ kultur, z których pochodz¹ m³odzi wykonawcy. Na egzotycznych i dobrze nam znanych instrumentach dzieci zagra³y utwory Fryderyka
Chopina.
Koncert dostarczy³ nam wiele wra¿eñ,
mieliœmy okazjê zobaczyæ piêkne i kolorowe stroje narodowe muzyków, poznaæ brzmienie , czasami dziwnie wygl¹daj¹cych instrumentów i us³yszeæ
zaskakuj¹ce wykonanie utworów polskiego kompozytora. Zobaczyliœmy równie¿, ¿e muzyk¹ mo¿na siê bawiæ, co
pokazali mali artyœci na scenie.

28 kwietnia nasza szko³ê odwiedzili
rycerze z Bractwa Rycerskiego KERIN,
aby przeprowadziæ ¯yw¹ lekcjê historii.
Uczniowie poznali drogê, jak¹ musia³
pokonaæ kandydat na rycerza, obowi¹zki, jakim musia³ podo³aæ oraz æwiczenia,
które musia³ wykonywaæ, aby doskonaliæ siê w sztuce wojennej. Mogli te¿ przekonaæ siê, ile wa¿y miecz rycerza, czy
zbroja, któr¹ nosi³ podczas bitwy. Poznali równie¿ zasady kodeksu rycerskiego.
Na koniec spotkania rycerze zainscenizowali walkê rycerzy.
Przygotowa³a
Ma³gorzata Gajcy

Wrêczenie pucharu za udzia³ w rajdzie
przez Pani¹ Wójt

Przygotowa³a
Ma³gorzata Gajcy

W wyznaczonych punktach czekali
harcerze i kombatanci, którzy w jasny i
przejrzysty sposób przekazali najwa¿niejsze informacje na temat historii naszej gminy. Piêkna pogoda pozwoli³a na
œwietn¹ zabawê. Na koniec wyprawy na
wszystkich czeka³o ognisko.
26 maja 2010 r. w Urzêdzie Gminy
Lesznowola rozdano dyplomy, ksi¹¿ki i¿
gratulacjami od Pani Wójt. Nasze zuchy
otrzyma³y równie¿ puchar, z którego jesteœmy bardzo dumni.

Próba utrzymania miecza

Mamy nadziejê, ¿e za rok równie¿
bêdziemy siê tak œwietnie bawiæ.
Przygotowa³a
Beata Korpuliñska
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Przedszkolaki
w akcji
 VIII Miêdzyprzedszkolna
Spartakiada
Jastrzêbiec 2010
W dniu 28.05.10r Przedszkole w Jastrzêbcu i Zespó³ Obs³ugi Placówek
Oœwiatowych w Lesznowoli byli organizatorami VIII Miêdzyprzedszkolnej Spartakiady Sportowej w Przedszkolu w Jastrzêbcu.
W imprezie uczestniczy³o piêæ publicznych przedszkoli z terenu Gminy
Lesznowola oraz goœcinnie – przedszkole nr 11 z Warszawy. Oficjalnego otwarcia Spartakiady dokona³a pani Joanna
Kucewicz – dyrektor przedszkola w Jastrzêbcu.
Dzieci bra³y udzia³ w czterech konkurencjach tj. gazetowy spacer, pochód pajaców, skoki na pi³kach oraz rozró¿nianie ziaren, a doroœli spróbowali swych si³
w konkurencji pt. papierowy banknot.
Nad prawid³owym przebiegiem konkurencji czuwa³ pan Rafa³ Skorek G³ówny Specjalista do Spraw Sportu. Impreza zakoñczy³a siê uroczystym rozdaniem
pucharów i nagród dla wszystkich przedszkoli.
Du¿e podziêkowania nale¿¹ siê Sponsorom za pomoc w organizacji Spartakiady – Marcinowi Marshall i Radzie Rodziców Przedszkola w Jastrzêbcu.
Wszystkie dzieci, opiekunowie i zaproszeni goœcie wyje¿d¿ali z Jastrzêbca
zadowoleni i uœmiechniêci. Na pewno
wrócimy tu za rok – obiecywali.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. Sportu

Grafik korzystania z obiektów sportowych
w okresie wakacji  lipiec/sierpieñ 2010 r.
dla mieszkañców Gminy Lesznowola
Poniedzia³ek
Wtorek
Czwartek

1. Hala sportowa
w £azach

Sobota
Niedziela

ü
ý
þ
ü
ý
þ

28.06 – 16.07, godz. 1200 – 2000
17.07 – 31.07, godz. 0800 – 2000
godz. 1200 – 2000

2. Kompleks boisk „Orlik” w £azach codziennie

godz. 1200 – 2200

Uwaga: Hala sportowa dostêpna nieodp³atnie tylko dla grup zorganizowanych
w terminie 28.06 do 31.07.2010 r. Skorzystanie z hali w dni powszednie po godz.
16-ej oraz w sobotê i niedzielê wymaga zg³oszenia tego faktu na dzieñ wczeœniej
do obs³ugi hali – Wojciech Lewicki, tel. 885-576-151 w godz. 8 – 16.
3. Stadion
w Lesznowoli

Poniedzia³ek
Wtorek
Œroda
Czwartek
Pi¹tek
Sobota
Niedziela

ú
ú
ú
ú

ü
ý

godz. 0800 – 1600 (wynajem)
godz. 1600 – 2000 (dla wszystkich bezp³atnie)
godz. 2000 – 2200 (dla grup zorganizowanych
bezp³atnie)

þ

4. Sala gimnastyczna (ma³a)
w ZSP w Lesznowoli

Œroda
Pi¹tek

ü
ý
þ

28.06 – 27.08.2010 r.
godz. 1900 – 2100

5. Sala gimnastyczna (du¿a)
w ZSP w Lesznowoli

Œroda
Pi¹tek

ü
ý
þ

26.07 – 27.08.2010 r.
godz. 1900 – 2100

Uwaga: Sale gimnastyczne dostêpne nieodp³atnie tylko dla grup zorganizowanych.
Skorzystanie z sal gimnastycznych wymaga telefonicznego zg³oszenia tego faktu
w danym dniu do sekretariatu szko³y – tel. 22 757-93-99 w godz. 8 – 15.
6. Boisko
Poniedzia³ek
w Nowej Iwicznej Wtorek
Œroda
Czwartek
Pi¹tek
Sobota
Niedziela

ú
ú
ú
ú

ü
ý

godz. 900 – 2200

þ

Uwaga: Boisko dostêpne nieodp³atnie.
7. Sala gimnastyczna
w ZSP w Nowej Iwicznej

Wtorekü
godz. 1000 – 2100
Pi¹tek ý

þ

Uwaga: Sala gimnastyczna dostêpna nieodp³atnie tylko dla grup zorganizowanych
w terminie 03.08 – 27.08.2010 r. Skorzystanie z sali gimnastycznej wymaga telefonicznego zg³oszenia tego faktu na dzieñ wczeœniej – Maria Pawlik, tel. 508-353-148

ü godz. 2000 – 2200
ý
Uwaga: Sala gimnastyczna dostêpna þnieodp³atnie tylko dla grup zorganizowa8. Sala gimnastyczna
w ZSP w Mrokowie

Œroda
Pi¹tek

nych w terminie 28.06 do 27.08.2010r. Skorzystanie z sali gimnastycznej wymaga telefonicznego zg³oszenia tego faktu w danym dniu do sekretariatu szko³y –
tel. 22 756-15-55 w godz. 8 – 14.
Maluchy w konkurencji „skoki na pi³kach”.
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Amatorzy grali w £azach
Dnia 29 maja 2010r.odby³ siê VIII Turniej Pi³ki Siatkowej Amatorów w hali
sportowej w £azach. Celem organizacji
turnieju by³a popularyzacja pi³ki siatkowej oraz integracja œrodowiska sportu
powszechnego. Do turnieju zg³osi³y siê
cztery zespo³y: UKS Wilanów-Powsinek,
PRO Sport Raszyn, Bobry Piaseczno oraz
gospodarz zawodów Lesznowola. Turniej rozgrywany by³ systemem „ka¿dy z
ka¿dym” do dwóch wygranych setów.
W meczu otwarcia zagra³y Bobry Piaseczno kontra zespó³ z Raszyna. Pierwsza partia tego spotkania by³a bardzo
wyrównana. Zespo³y gra³y punkt za
punkt do stanu 23:23, pope³niaj¹c bardzo ma³o b³êdów w³asnych. Zespó³ z
Raszyna mia³ pi³kê setow¹, lecz nie wykorzysta³ szansy na zwyciêstwo w pierw-

szym secie, a po autowym ataku Raszyna, Bobry cieszy³y siê ze zdobycia 27
punktu i pierwszej ods³ony.(27:25) W
drugim secie zawodnicy z Piaseczna
wypracowali kilku punktow¹ przewagê,
której nie oddali do koñca i wygrali ca³y
mecz 2:0 (27:25, 25:22). W kolejnym
meczu naprzeciw sobie stanê³y zespo³y: Wilanów-Powsinek i Lesznowola.
Mecz obfitowa³ w serynie zdobywane
punkty przez obydwa zespo³y. Lesznowola prowadzi³a ju¿ 18:12 po czym zawodnicy z Powsina doprowadzili do remisu. W obydwu koñcówkach setów lepiej radzili sobie gospodarze. W ostatnim meczu turnieju spotka³y siê dru¿yny bez pora¿ek, czyli Bobry Piaseczno i
Lesznowola. Pierwszego seta nieznacznie wygra³y „Bobry” 25:23. W koñcówce

drugiej partii kilka b³êdów zespo³u z Lesznowoli da³o upragnione zwyciêstwo zespo³owi z Piaseczna i w ca³ym turnieju.
W trakcie turnieju wy³oniono równie¿
najlepszego atakuj¹cego, najlepszego
rozgrywaj¹cego i MVP turnieju. Puchar
najlepiej rozgrywaj¹cego otrzyma³ Wojciech Boñkowski (Pro Sport Raszyn), zaœ
najlepszym atakuj¹cym turnieju zosta³
Pawe³ Czapla (obydwaj reprezentowali
zespó³ Pro Sport Raszyn). Tytu³ MVP turnieju przypad³ Markowi Pawlikowi (Bobry Piaseczno).
Cieszy³ wysoki poziom sportowy
wszystkich zespo³ów, gdzie niejednokrotnie kilka pi³ek decydowa³o o zajêtym miejscu w zawodach. Uczestnicy
zadeklarowali rewan¿ w przysz³ym roku
podczas kolejnego IX Turnieju Siatkówki Amatorów w £azach.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. sportu i rekreacji

Klasyfikacja koñcowa:
1. Miejsce Bobry Piaseczno
2. Miejsce Lesznowola
3. Miejsce Pro Sport Raszyn
4. Miejsce UKS Wilanów-Powsinek
Wyniki rozgrywek:
Bobry Piaseczno – Pro sport Raszyn
Wilanów Powsinek – Lesznowola
Bobry Piaseczno – Wilanów Powsinek
Pro Sport Raszyn – Lesznowola
Wilanów Powsinek – Pro Sport Raszyn

2:0 (27:25, 25:22)
0:2 (25:20, 25:20)
2:0 (25:19, 25:22)
0:2 (24:26, 19:25)
1:2 (22:25, 26:24, 15:13)

Zwyciêskie Bobry z Piaseczna

6maja 2010r. na stadionie w Lesznowoli odby³y
siê Mistrzostwa powiatu
w czwórboju lekkoatletycznym. W sk³ad tej dyscypliny wchodz¹ nastêpuj¹ce konkurencje: bieg na
60m, skok w dal lub
wzwy¿, rzut pi³eczk¹ palantow¹, bieg na 600 m
dziewcz¹t i 1000 m ch³opców. Wyniki uzyskane
przez zawodników s¹
przeliczane wed³ug tabel
wielobojowych i sumowane. W czwórboju LA dru¿yna liczy 6 zawodników
a do punktacji koñcowej
zaliczane s¹ wyniki 5 naj-

Mistrzynie z Lesznowoli
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lepszych. Podczas tych zawodów bezkonkurencyjne okaza³y siê dziewczêta ze Szko³y Podstawowej z Lesznowoli, które zdoby³y 1059 pkt.
wyprzedzaj¹c drug¹ dru¿ynê
o ponad 100 pkt. i awansowa³y do kolejnego szczebla
rozgrywek-igrzysk miêdzypowiatowych. Szko³ê w Lesznowoli reprezentowa³y :Karolina WoŸniak (263 pkt.),
Natalia Michalak (252 pkt.),
Maja Kot (197 pkt), Weronika Laskus (180 pkt), Beata
Pyzik (167pkt).
Poziom zawodów miêdzypowiatowych ,które odby³y
siê na naszym stadionie 20
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Maja Kot (213 pkt), Kornelia Walesieniuk (197 pkt), Weronika Laskus
(194 pkt) Trenerem zawodniczek by³
Pawe³ Janus – nauczyciel wf z ZSP
w Lesznowoli.

maja by³ bardzo wysoki. Nasze dziewczêta równie¿ siê do niego dostosowa³y, wznosz¹c siê na wy¿yny swoich
umiejêtnoœci i poprawiaj¹c najlepsze
rezultaty. Pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna SP2 Z¹bki z wynikiem 1325 pkt
(zespó³ zaj¹³ 6 miejsce w fina³ach

igrzysk wojewódzkich. Zespó³ z Lesznowoli uplasowa³ siê na 3 miejscu uzyskuj¹c 1143 pkt. – najlepszy wynik w
historii startów szkó³ podstawowych z
terenu naszej gminy. Dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie: Natalia Michalak
(272 pkt), Karolina WoŸniak (267 pkt),

Na pocz¹tku czerwca (7.06. br.) odby³y siê fina³y XII Mazowieckich Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej w lekkiej atletyce.
Wielkim sukcesem sportowców z Lesznowoli zakoñczy³ siê bieg w najbardziej
presti¿owej konkurencji lekkoatletycznej, czyli sztafecie 4 × 100 m ch³opców
klas III gimnazjum. Sprinterzy z Gimnazjum w Lesznowoli w sk³adzie: Mateusz Konopka, Micha³ Targowski, Piotr
Melon i Artur Kampczyk z czasem 46,93
zajêli pierwsze miejsce! Artur Kampczyk w biegu na dystansie 200 m zaj¹³
trzecie miejsce i otrzyma³ br¹zowy
medal. To nie przypadek, ¿e lesznowolscy sportowcy tak dobrze biegaj¹. Najstarsi ch³opcy maj¹ ju¿ swoich nastêpców. Sztafeta 4 × 100m ch³opców klas
II w sk³adzie: Damian Seliga, Filip Targowski, Dariusz Stachura i Przemys³aw
Zientala z czasem 50,44 zajê³a 8 miejsce. W klasyfikacji dru¿ynowej ch³opców Gimnazjum w Lesznowoli zajê³o

Z³ota sztafeta z Lesznowoli

Pawe³ Janus

Gimnazjaliœci z Lesznowoli nie mieli sobie równych – zajêli najwy¿sze miejsce na podium.

III miejsce (spoœród 184 szkó³
gimnazjalnych) na Mazowszu.
W lesznowolskim gimnazjum
biegaczami zajmuje siê Pani
Iwona Radziewicz. Byæ mo¿e
ten sukces sprawi, ¿e niebawem zacznie dzia³aæ przy Zespole Szkól Publicznych w
Lesznowoli sekcja lekkoatletyczna. Na razie wszystko siê odbywa na zasadzie zajêæ szkolnych, ale kto wie, mo¿e to jest dobry moment, by powa¿nie zabraæ
siê za ten temat – mówi Pawe³
Janus, który z Andrzejem Radziewiczem by³ opiekunem
m³odych sportowców na zawodach w Siedlcach. – Prawda
jest taka, ¿e mamy tak zwanych
naturszczyków. To s¹ utalento-

wani ch³opcy, którzy potrzebuj¹ fachowego treningu lekkoatletycznego, jaki daje
klub – dodaje.
Zwróæmy uwagê na jedn¹ rzecz, w
sztafetach nie wystarczy tylko moc w
nogach, liczy siê tak¿e technika przekazania pa³eczki, czêsto to ona decyduje o ostatecznym wyniku. Rezultaty
ch³opców z Lesznowoli œwiadcz¹ o
tym, ¿e choæ treningi s¹ prowadzone
tylko w ramach zajêæ szkolnych, to jednak naprawdê na najwy¿szym poziomie. Zwa¿ywszy jeszcze na warunki
(nowoczesny stadion), prê¿na sekcja
lekkoatletyczna jest w tej sytuacji
wrêcz konieczna.
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. Sportu

Zdobywca z³otego medalu w zawodach wojewódzkich – Artur Kampczyk
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VII Edycja Rozgrywek Pi³ki No¿nej dla £az

Mecz £azy – Inter Zgorza³a

W dniach 26-27 czerwca br. na stadionie w
Lesznowoli odby³a siê VII Edycja Rozgrywek
Pi³ki No¿nej o Puchar Wójta Gminy Lesznowola. Uczestnikami rozgrywek byli mieszkañcy
Gminy Lesznowola. Do turnieju zg³osi³o siê
osiem zespo³ów, które w drodze losowania podzielono na dwie grupy. W grupie A znalaz³y
siê dru¿yny: Mysiad³o, Inter Zgorza³a, £azy, Stara
Iwiczna. W grupie B rywalizowa³y zespo³y: Blue
Brothers Lesznowola, Lesznowola, Zamienie i
PAN Cater Zgorza³a. 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 przesz³y dru¿yny
z £az i Mysiad³a, natomiast z grupy B awansowa³y dru¿yny: Pan Cater Zgorza³a i Zamienie.
W pierwszym meczu pó³fina³owym pomiêdzy
£azami (I miejsce w gr. A) i PAN Cater Zgorza³a
(II miejsce w gr. B) pad³ wynik 3:2. W drugim
meczu: Mysiad³o (II miejsce w gr. A) kontra Zamienie (I miejsce w gr. A) awans uzyska³a dru¿yna z Mysiad³a I wygrywaj¹c spotkanie 1:0.
W meczu o trzecie miejsce spotka³y siê dru¿yny z Zamienia i Zgorza³y. Podobnie jak w rozgrywkach grupowych wygra³a dru¿yna z Zamienia (3:1). W meczu na szczycie w pierwszej po³owie bramkê zdoby³ zespó³ z Mysiad³a. Dru¿yna przez wiêkszoœæ spotkania dzielnie broni³a
dostêpu do swojej bramki. Gdy mecz mia³ siê
ku koñcowi – 2 min. przed koñcowym gwizdkiem po piêknym strzale z dystansu pad³a wyrównuj¹ca bramka dla £az. Regulaminowy czas
spotkania dobieg³ koñca i rozgrywana by³a dogrywka, w której pad³y dwa gole na korzyœæ £az
i tym samym zostali oni zwyciêzc¹ VII Edycji
Rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Lesznowola.
Ceremonii uroczystego wrêczenia nagród i zakoñczenia rozgrywek dokona³ Jacek Bulak – Dyrektor ZOPO, który zaprosi³ uczestników na kolejn¹ VIII edycjê w przysz³ym roku.
Rafa³ Skorek
G³ówny specjalista ds. sportu

Jacek Bulak – Dyrektor ZOPO wrêcza puchar za zwyciêstwo
w VII Edycji Rozgrywek Pi³ki No¿nej

Wyniki turnieju
Sobota 26.06.2010
Grupa A (9:15-13:10)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godzina
9:15- 9:50
9:55-10:30
10:35-11:10
11:15-11:50
11:55-12:30
12:35-13:10

MECZE
Mysiad³o – Stara Iwiczna
Inter Zgorza³a – £azy
Mysiad³o – £azy
Inter Zgorza³a – Stara Iwiczna
Mysiad³o – Inter Zgorza³a
£azy – Stara Iwiczna

Grupa B (13:15-17:10)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godzina
13:15-13:50
13:55-14:30
14:35-15:10
15:15-15:50
15:55-16:30
16:35-17:10

MECZE
Blue Brothers Lesznowola – Pan Cater Zgorza³a
Lesznowola – Zamienie
Blue Brothers Lesznowola – Zamienie
Lesznowola – Pan Cater Zgorza³a
Blue Brothers Lesznowola – Lesznowola
Zamienie – Pan Cater

40

Wynik
0:3
0:2
0:0
0:3
1:0
4:0

Niedziela 27.06.2010r.
Pó³fina³y (11:00-12:15)
Lp. Godzina
1. 11:00-11:35
2. 11:40-12:15

MECZE Pó³fina³owe Wynik
£azy (1A – 2B) Pan Cater Zgorza³a
Mysiad³o (2A – 1B) Zamienie

3:2
1:0

Fina³y (12:30-13:45)
Lp. Godzina
MECZE Fina³owe
1. 12:30-13:05 Zamienie – Pan Cater Zgorza³a
2. 13:10–13:45 £azy – Mysiad³o

Zwyciêzca
VII Edycji
Rozgrywek
Pi³ki No¿nej
– dru¿yna z £az
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Wynik
2:1
2:0
0:5
0:2
1:0
2:0
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Wynik
3:1
3:1 w dogrywce (1:1)
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Relacje z otwartych imprez kulturalno artystycznych
GOK Lesznowola
z okresu kwiecieñ  czerwiec 2010

7 kwiecieñ 2010 r.

XXXIII Eliminacje do konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka
Gminny Oœrodek Kultury w Lesznowoli w dniu 7 kwietnia 2010 r. w Filii
– GOK w Mysiadle przeprowadzi³ Eliminacje Gminne XXXIII Konkursu Recytatorskiego dla dzieci „Warszawska
Syrenka”.
W konkursie wziê³o udzia³ 56
uczniów zwyciêzców eliminacji szkolnych z:
– 5 szkó³ publicznych:
Szko³a Podstawowa w Mysiadle, ZSP
w Mrokowie, ZSP w £azach, ZSP
w Lesznowoli, ZSP w Nowej Iwicznej
– 2 szkó³ niepublicznych:
Niepubliczna Integracyjna Szko³a
Podstawowa w Mysiadle
Niepubliczna Szko³a Podstawowa
w JazgarzewszczyŸnie
– 1 Niepubliczne Przedszkole „Nutka”
w Starej Iwicznej
Komisja konkursowa pracowa³a w nastêpuj¹cym sk³adzie:
1. Anna Chachu³a – mgr filologii polskiej
o specjalnoœci nauczyciel
2. Paulina Siedlecka – Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
3. Krystyna Marczak – G³ówny Specjalista ds. organizacji kultury w GOK
Na Eliminacje Sto³eczne komisja
w wyniku przes³uchañ wytypowa³a nastêpuj¹cych
uczniów:
• W kategorii
klas O-III
Micha³ Lech –
uczeñ kl. III
z ZSP w £azach,
Tytu³ wiersza:
„Pierwszy krzy¿yk” Pawe³ Berêsewicz.
• W kategorii
klas IV-VI
Szymon Oracz

– uczeñ kl. VI z ZSP w Nowej Iwicznej
Tytu³ wiersza: „Œpioch” Jan Brzechwa.
• W kategorii klas gimnazjalnych
Zofia Porada – uczennica kl. III z ZSP
w Mrokowie
Tytu³ wiersza: „ Przes³anie Pana Cogito” – Zbigniewa Herberta.
Nagrodzeni I miejscem z ka¿dej kategorii wiekowej klas uczniowie przyst¹pili 18 kwietnia do Eliminacji Sto³ecznych konkursu fina³owego.
W tym roku organizatorzy: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki i Kuratorium Oœwiaty zmieni³o regulamin
konkursu i uczniowie klas IV-VI, tak jak
gimnazjum mieli obowi¹zek przygotowaæ po dwa utwory. Recytatorzy ze
wszystkich grup wiekowych byli starannie przygotowani, a repertuar dobrany
odpowiednio do wieku. Komisja konkursowa oceniaj¹c przede wszystkim
dobór repertuaru, kulturê mowy, wys³uchawszy interpretacji zaprezentowanych utworów musia³a przyznaæ nagrody równorzêdne, gdy¿ poziom prezentacji by³ bardzo wysoki, a zarazem wyrównany.

Nagrodzeni zostali:
• Kategoria klas O-III
– I miejsce – Micha³ Lech, uczeñ kl.
III a ZSP w £azach,
– II miejsce – Oliwia Paradowska-Piskorek, uczennica kl. III Niepublicznej Integracyjnej Szko³y Podstawowej w Mysiadle,
– II miejsce – Krzysztof Tomaszewski, uczeñ kl. III ZSP w Nowej
Iwicznej,
– III miejsce – Monika Zaj¹czkowska, uczennica kl. II ZSP w Nowej
Iwicznej,
– III miejsce – Natalia Cywiñska,
uczennica kl. 0 ZSP w Mrokowie.
– Wyró¿nienia otrzymali:
M Katarzyna Fija³kowska, uczennica kl. II ZSP w Lesznowoli
M Julia Matu³a, uczennica kl. II
Szko³y Podstawowej w Mysiadle
M Karol Sobczyñski, uczeñ kl. II
ZSP w Mrokowie
• Kategoria klas IV-VI
– I miejsce – Szymon Oracz, uczeñ
kl. IV ZSP w Nowej Iwicznej,
– II miejsce – Adam Mrukiewicz,
uczeñ kl. IV ZSP w £azach,
– II miejsce – Krystian Maj, uczeñ kl.
V ZSP w Mrokowie,
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– III miejsce – Irena Rosiewicz, uczennica kl.IV ZSP w Lesznowoli,
– III miejsce – Agata Hinderer,
uczennica kl. VI ZSP w £azach.
– Wyró¿nienia otrzymali:
M Aniela Bulicz, uczennica kl. IV
ZSP w £azach,
M Matylda Krupiñska, uczennica
kl. IV ZSP w Lesznowoli.
• Kategoria klas gimnazjalnych
– I miejsce – Zofia Porada, uczennica kl. III ZSP w Mrokowie

– II miejsce – Marcin Galbarczyk,
uczeñ kl. III ZSP w Mrokowie
– II miejsce – Marta Wierzbiñska,
uczennica kl. III ZSP w £azach
– III miejsce – Daria Kromer, uczennica kl.I ZSP w Nowej Iwicznej
– III miejsce – Kamila Koc, uczennica kl. I ZSP w £azach
– Wyró¿nienia otrzymali:
M Klaudia Górska, uczennica kl.
II ZSP w Lesznowoli
M Ada Biernacka, uczennica kl.
III ZSP w Nowej Iwicznej

Serdecznie dziêkujemy Pañstwu dyrektorom i nauczycielom jêzyka polskiego przygotowuj¹cych uczniów na konkurs. Wysoki poziom konkursu recytatorskiego œwiadczy o ogromnym zaanga¿owaniu pedagogów i uczniów. Wszyscy nagrodzeni uczestnicy konkursu
otrzymali pami¹tkowe dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe z dziedziny poezji.
Krystyna Marczak
G³ówny specjalista ds. organizacji kultury

29 kwietnia 2010 r.

Wernisa¿ wystawy
prac dzieciêcych Patyczaki
rysuj¹ bliskich; rodziców, rodzeñstwo,
dziadków. Ludzie s¹, zdaniem dzieci, bardzo œmieszni, dlatego œmiej¹ siê wszyscy
zwiedzaj¹cy wystawê. To dla nas, doros³ych, powrót do wra¿liwoœci dziecka.
Ogl¹daliœmy i przypominaliœmy sobie
beztroskê, radoœci i smutki, roztargnienie i ¿ycie bez poœpiechu.

„Galeria na Górce” tym razem zaprosi³a do obejrzenia prac najm³odszych
artystów. Ju¿ od 29 kwietnia prezentowane by³y rysunki przedszkolaków. Tematem prac jest cz³owiek.
Ile ma nóg, ile r¹k, gdzie ma rzêsy, a
gdzie brwi? To nie takie trudne. Dzieci

Tytu³ wystawy to „Patyczaki”, bo
dzieci rysuj¹ schematycznie, dodaj¹
kreski, proste i ³amane, kó³ka trójk¹ty
i kwadraty. Dla wielu znanych artystów
sztuka dzieciêca jest idealna, bezpretensjonalna, doskonale abstrakcyjna
i oryginalna.

Na wernisa¿u nie zabrak³o dzieci.
Szybko obejrza³y prace swoich kolegów i
wybieg³y na plac zabaw, bo przecie¿ one
nie widz¹ w tych dzie³ach nic nadzwyczajnego.
Cz³owiek, po prostu, ma nogi jak drabina, palce jak grabie, zêby jak u rekina,
uszy jak kulki i nos jak wieszak.

42

lesznowola 39 srodki.p65

42

10-07-15, 15:21

Aleksandra G¹sowska
Specjalista ds. artystycznych kultury
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Koncert piosenki biesiadnej
z okazji Gminnego Dnia Seniora
15 maja 2010 r. zaprosiliœmy Szanownych Pañstwa Seniorów na wielkie
wspólne œpiewanie podczas corocznego
koncertu z okazji Dnia Seniora. Tym razem zaprosiliœmy do nowej i piêknej sali
sportowej Zespo³u Szkó³ w Lesznowoli
na Koncert Piosenki Biesiadnej, w wykonaniu trzech rodzimych zespo³ów:
– Zespo³u Œpiewaczego TÊCZA, zdobywcy wielu nagród i wyró¿nieñ na niemal
wszystkich przegl¹dach w kraju,
– Zespo³u Piosenki Biesiadnej MROKOWIACY,
– Zespo³u S¥SIEDZI z wokalistk¹ o niezwykle energetycznym g³osie i osobowoœci.
Koncert otworzy³a i prowadzi³a Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w
Lesznowoli Pani Jolanta Walentyna Sobolewska, witaj¹c zgromadzonych goœci.

Piêkne ¿yczenia dla najdojrzalszych
Mieszkañców Gminy z³o¿y³y Pani Wójt
oraz Przewodnicz¹ca Rady Gminy Lesznowola. Po ¿yczeniach rozpoczê³a siê
wielka, muzyczna biesiada, bêd¹ca bogat¹ i radosn¹ uczt¹ dla dusz.
Podczas koncertu dodatkow¹ atrakcj¹ by³o losowanie 15 p³yt Zespo³u Œpiewaczego „Têcza”. Ka¿dy goœæ przyby³y
na koncert otrzyma³ pami¹tkow¹ ulotkê z ¿yczeniami i swoim osobistym numerkiem. Szczêœliwców losowa³y kolejno Pani Maria Jolanta Batycka-W¹sik –
Wójt Gminy Lesznowola, Pani Bo¿enna
Korlak – Przewodnicz¹ca Rady Gminy
Lesznowola i Pani El¿bieta Ob³uska –
Skarbnik Gminy Lesznowola.
Du¿a dawka wspania³ej muzyki ludowej i biesiadnej, wspólne œpiewanie z
wyœwietlanymi tekstami piosenek na
wielkim ekranie, wspania³a atmosfera a

nawet wielki, radosny korowód utworzony spontanicznie przez publicznoœæ
– wszystko to sprawi³o, ¿e by³ to wspania³y i pe³en uœmiechu wieczór.
Jolanta Walentyna Sobolewska
Dyrektor GOK

17 maj 2010 r.

Klub Odkrywcy  Spotkania
z Kulturami wiata  Turcja

TURCJA
Turcja, po³o¿ona na styku Europy
i Azji, znajduje siê dok³adnie w po³owie
drogi miêdzy równikiem a biegunem
pó³nocnym. Zajmuje powierzchniê
780 000 km². Niewielka Tracja stanowi

europejsk¹ czêœæ Turcji, natomiast rozleg³a Anatolia nale¿y ju¿ do Azji. Obie
czêœci rozdziela Bosfor, w¹ska cieœnina
miêdzy Morzem Czarnym a Morzem
Marmara, a ³¹czy – Stambu³, miasto rozpoœcieraj¹ce siê na obu brzegach cieœniny. Turcja graniczy w Europie z Grecj¹
i Bu³gari¹, a w Azji, na wschodzie i na
po³udniu – z Gruzj¹, Armeni¹, Iranem,
Irakiem oraz Syri¹.
Popularny wizerunek Turcji, utrwalony na zdjêciach i we wspomnieniach turystów, to idylliczny obraz œródziemnomorskich pla¿ i lazurowego morza. S³oñce i piasek to jednak zaledwie u³amek
bogactw, które ma do zaoferowania Turcja. Obszar jej, spinaj¹cy Europê z Azj¹,
to jedna z kolebek cywilizacji, wspania³a kraina, której historyczne i kulturalne skarby zachwyc¹ turystów.

Kontrasty pomiêdzy starym a nowym
zwiêkszaj¹ jeszcze fascynacjê, której nie
oprze siê nikt, kto przybywa do Turcji.
Stambu³ jest pe³n¹ œwiate³ i zgie³ku wielk¹ œwiatow¹ metropoli¹, ale w wioskach,
po³o¿onych zaledwie kilka godzin jazdy
od stolicy, ludzie jak przed wiekami gromadz¹ siê wokó³ publicznych studzien
i zbieraj¹ drewno do podtrzymania
ognia w domowych paleniskach.
Turcja po³o¿ona jest na Wy¿ynie
Anatolijskiej – skalistym, ja³owym p³askowy¿u, ujêtym w klamrê dwóch potê¿nych systemów górskich: Taurusu
i Gór Pontyjskich. Trudno o wiêksze bogactwo zabytków. Oprócz Stambu³u –
stolicy trzech imperiów – s¹ tu ruiny
staro¿ytnych miast, takich jak Efez, Hierapolis i Afrodyzja. W g³êbi kraju le¿y
Kapadocja z niepowtarzalnymi miesz-
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kalnymi jaskiniami i skalnymi koœcio³ami. Wschodnia czêœæ Turcji jest odwiedzana rzadziej, lecz i tam znajduje siê
wiele atrakcji, na przyk³ad jezioro Wan,
ormiañskie koœcio³y i tajemnicze kamienne g³owy na górze Nemrut.
Bogactwo krajobrazów Turcji odzwierciedla ogromne zró¿nicowanie
geograficzne kraju. Bezkresne morze,
piaszczyste pla¿e, majestatyczne góry,
ci¹gn¹ce siê od œródziemnomorskich
wybrze¿y po spokojn¹ krainê jezior
oraz gêste lasy i ch³odne yayla (wy¿yny)
nad Morzem Czarnym ostro kontrastuj¹
z rozleg³ymi, pustymi stepami wschodnich prowincji. Zdjêcia nie s¹ w stanie
oddaæ piêkna na przyk³ad Kapadocji,
gdzie w ci¹gu stuleci ludzie wydr¹¿yli w
porowatym tufie ca³e miasta, a trwaj¹ca
tysi¹clecia erozja nada³a ska³om niezwyk³e formy.
Liczne tureckie parki narodowe i bagienne rozlewiska s¹ ostatnimi ostojami gatunków zwierz¹t, które w Europie
niemal zupe³nie wyginê³y oraz wielu
równie rzadkich gatunków roœlin.
•ród³o tekstu: http://www.traveligo.pl/
x.php/1,453/Turcja-turystyka-i-wypoczynek.html
W filii GOK w Mysiadle w dniu 17
maja 2010 odby³o siê kolejne spotkanie
z cyklu poznajemy kulturê i zabytki narodów. Tym razem w Klubie Odkrywcy
swoje miejsca znalaz³a TURCJA. Spotkanie poprowadzi³ pan Micha³ Janik – na
co dzieñ instruktor od modelarstwa w
naszej filii, a tego dnia jako œwietny
znawca tematu Turcja.
Z wielk¹ pasj¹ pan Micha³ opowiada³
i pokazywa³ slajdy zebranym o mieœcie
Efez jednym z najlepiej zachowanych
antycznych miast we wschodniej czêœci
basenu Morza Œródziemnego, w którym
mo¿na przekonaæ siê, jak wygl¹da³o ¿ycie w czasach rzymskich. Nie trzeba dodawaæ, ¿e jest to jedna z najwiêkszych

atrakcji turystycznych Turcji. Z ciekawoœci¹ wys³uchaliœmy wiadomoœci o trzecim co do wielkoœci mieœcie Turcji jakim
jest Izmir, wa¿ny port na Morzu Egejskim. Izmir po³o¿ony jest malowniczo
nad pó³kolist¹ zatok¹, a od wschodu
i po³udnia otaczaj¹ go góry. Miasto zawdziêcza swoje dzisiejsze oblicze
i szczególn¹ atmosferê burzliwej historii. Wspó³czesne miasto powsta³o na ruinach osmañskiego Izmiru po tym jak
w 1922 r. w wyniku greckiej inwazji i katastrofalnego po¿aru jego czêœæ zosta³a
zrównana z ziemi¹. Wczeœniej Izmir nosi³ nazwê Smyrna. By³o to najbardziej zachodnie w charakterze kosmopolityczne tureckie miasto, zamieszkane przez
chrzeœcijan i ¯ydów. Przyje¿d¿a³y tu tysi¹ce zagranicznych dyplomatów, handlarzy, kupców i marynarzy. Bliskie
zwi¹zki z Grecj¹ i Europ¹ powodowa³y,
¿e dla Turków Smyrna by³a miastem niewiernych.
Uczestników spotkania szczególnie
poruszy³y slajdy z Pamukkale i Kapadocji.
Pamukkale nazywane jest „ bawe³nian¹ twierdz¹”. Ciep³e i bogate
w wapñ wody, sp³ywaj¹ce kaskadami
z urwisk, ulega³y och³odzeniu, w wyniku czego wytr¹ca³y siê ska³y osadowe,
z których powsta³y naturalne pó³ki,
p³ytkie baseny i stalaktyty. Rzymianie,
aby móc korzystaæ z leczniczych w³aœciwoœci wód, zbudowali nad trawertynami ogromne miasto-uzdrowisko, które nazwali Hierapolisem. Olœniewaj¹co
bia³e wapienne formacje trawertynowe
wygl¹daj¹ z daleka jak jasne blizny na
górskim zboczu. Gdy podje¿d¿a siê bli¿ej, nabieraj¹ bardziej konkretnych
kszta³tów. Staje siê zrozumia³e, dlaczego trawertyny wpisano na Listê Œwiatowego Dziedzictwa Kulturalnego
i Przyrodniczego UNESCO.
Kapadocja – region miêdzy Ankar¹
i Sivasem oraz miêdzy Kony¹ i Malaty¹

– by³a niegdyœ sercem imperium hetyckiego, a póŸniej niepodleg³ym królestwem, a nastêpnie wspania³¹ rzymsk¹
prowincj¹. Obecnie nazwa ta funkcjonuje jako okreœlenie jednego z najczêœciej
odwiedzanych przez turystów regionów
Turcji. Ludzie przybywaj¹ tu z ca³ego
œwiata, aby zobaczyæ kaplice i koœcio³y
Goreje oraz muzea pod go³ym niebem
w Zelve i Soganli. Chc¹ te¿ zbadaæ wyciosane w skale siedziby w okolicznych
dolinach, obejrzeæ baœniowe kominy,
pospacerowaæ w dolinie Ihlara i odkryæ
na nowo podziemne miasta w Derinkuyu
i Kaymakli.
W trakcie tego spotkania uda³o siê
nam zapoznaæ z miastem Istambu³, jest
to kosmopolityczne miasto po³o¿one
pomiêdzy Morzem Czarnym a Egejskim,
ciesz¹ce siê przebogat¹ i wspania³¹ histori¹. Miasto jest unikatem w skali œwiatowej ze wzglêdu na fakt, i¿ le¿y na
dwóch kontynentach, których granic¹
jest Bosfor.
Istambu³ w swej historii by³ stolic¹
trzech cywilizacji, pocz¹wszy od staro¿ytnoœci – Cesarstwo Rzymskie
Wschodnie, Bizancjum a¿ do czasów
nam bli¿szych. Miasto nosi³o równie¿
inne nazwy, jak Bizancjum czy Konstantynopol. Dzisiejszy Istambu³ to wielka
metropolia ³¹cz¹ca kontynenty, kultury oraz religie, gdzie wspania³a spuœcizna historyczna kontrastuje z nowoczesnoœci¹ wspó³czesnego œwiata. Stambu³
to bajkowa mieszanka Orientu i Zachodu, wyj¹tkowe miasto, które przez wiele wieków by³o centrum cywilizowanego œwiata. Turcy s¹ bardzo dumni z nowoczesnej stolicy Ankary, ale stary
Stambu³ szczyci siê mianem ukochanego miasta.
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Finisa¿ wystawy uczniów
Pani Renaty Zakrzewskiej
W czwartkowe popo³udnie 20 maja
zaprosiliœmy Pañstwa na finisa¿ wystawy uczniów zajêæ plastycznych w Mysiadle. Wspania³a instruktorka Pani Renata Zakrzewska przygotowa³a najpiêkniejsze prace na tê wystawê. Mo¿na by³o

obejrzeæ cudowne pejza¿e, martwe natury, przeœliczne kwiaty a nawet rzeŸby.
Ka¿dy móg³ poznaæ jednoczeœnie autorów osobiœcie. Ci utalentowani mali artyœci pod kierunkiem naszej instruktorki rozwijaj¹c swój talent plastyczny tworz¹ naprawdê niezwyk³e prace. Niektóre z tych dzieci wybieraj¹ siê nawet do
szkó³ plastycznych, by pasja sta³a siê w
przysz³oœci ich g³ównym zajêciem. Dlatego te¿ ta pierwsza dla nich wystawa
zbiorowa by³a wyj¹tkowym wydarzeniem. ¯yczymy
wszystkim naszym
m³odym artystom
wiele sukcesów i
radoœci z odkrywania i wyra¿ania siê
w nowych formach
artystycznych.
Ewa Zalewska
Referent
ds.
administracyjnych

Wieczór dla Mamy
 Koncert i pokaz nagrodzonych filmów

26 maja 2010 r.

26 maja – tego dnia wszystkie dzieci
– zarówno te malutkie, jak i ju¿ ca³kiem
doros³e sk³adaj¹ ¿yczenia swoim mamom, daj¹ im kwiaty i prezenty. W
Oœrodku Kultury mieliœmy okazjê z³o¿yæ
im ¿yczenia w sposób wyj¹tkowy, poprzez swoje w³asne prace plastyczne,
w piosence a nawet poprzez film. O
godz. 18-ej zebraliœmy siê w piêknie
udekorowanej pracami plastycznymi Sali
teatralnej filii GOK w Mysiadle. Prace
przygotowa³y dzieci uczêszczaj¹ce na
zajêcia plastyczne w GOK pod kierunkiem pani Renaty Zakrzewskiej.
W pierwszej czêœci „Wieczoru dla
mamy” zaprosiliœmy przyby³ych goœci na
koncert w wykonaniu Studio Piosenki
GOK, które pod opiek¹ pani Iwony Manisty-Kutryœ spotyka siê od samego po-

cz¹tku dzia³alnoœci. Jako pierwsza zaprezentowa³a siê grupa dzieciêca w sk³adzie: Maja i Natalia Kazubek, Mateusz
Przydatek, Oliwia Zienta³a i Karolina
Kutryœ. Nie jednej mamie zakrêci³a siê
³ezka w oku s³ysz¹c melodyjne wykonania najpiêkniejszych piosenek, ca³a sala
nuci³a „a jak kocham moj¹ mamê”.
Pomiêdzy wystêpami kolejnych grup
wiekowych zaprezentowali siê laureaci
gminnego Konkursu Filmowego pt. „Czego ¿yczê mojej mamie?”. Celem Konkursu by³o rozwijanie wra¿liwoœci i aktywnoœci artystycznej oraz propagowanie
wiedzy o sztuce filmowej. Wyró¿nione
filmy to praca Aleksandry Szulowskiej,
uczennicy kl. VI a S.P. w Lesznowoli – za
monta¿; praca pana Marka Szkody w kat.
doroœli nagroda za zdjêcia oraz praca
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uczestników zajêæ plastycznych oraz
praca zbiorowa pod kierunkiem pani
Moniki Komarzewskiej – za pomys³ realizatorski. W filmie udzia³ wziêli m³odzi
aktorzy, którzy tak¿e zostali nagrodzeni
dyplomami i s³odkimi upominkami:
– Dagmara Maci¹g
– Patrycja Mich

– Filip Orzo³
– Konrad Maci¹g
Wystêp grupy œredniej to popis: Zuzi
Kowalskiej, Mai Tracz, Moniki Turek oraz
Zuzi Ob³uckiej. Dziewczynki ciekawie
wykona³y piosenki z repertuaru m. in.
Anny Jantar. Jako ostatnia wyst¹pi³a grupa m³odzie¿owa, w której ka¿da dziew-

czyna zaprezentowa³a swój solowy
utwór. Wyst¹pi³y Martyna Tatol, Alicja
Trojanek, Magda Peter, Ewa Falkowska
oraz Klaudia Latos. Owacjom i oklaskom
nie by³o koñca.
Magdalena Klocek
Starszy instruktor ds. artystycznych

27 maja 2010 r.

Wernisa¿ wystawy zbiorowej
ogólnopolskiej grupy artystycznej
Art Angel
W malowniczym zak¹tku naszej gminy, wœród zieleni drzew, na niewielkim
wzniesieniu znajduje siê nasza gokowska
„Galeria na górce” we W³adys³awowie.
W niej organizowane s¹ we czwartki jedne z najpiêkniejszych wystaw artystycznych w naszej gminie. Tym razem,
27 maja 2010 r. odby³ siê wernisa¿ ogólnopolskiej wystawy zbiorowej grupy artystycznej Art Angel, a goœciem specjalnym by³a za³o¿ycielka kieleckiej grupy Art
Angel Pani Maryla Wierzbowska Usa. Ta
energiczna i barwna osoba opowiada³a
zgromadzonym o samej inicjatywie Art

Angel, jej idei i celu powstania. Przy poczêstunku i muzyce goœcie mogli obejrzeæ
nie tylko prace Pani Maryli, ale równie¿
obrazy Anny Darii Merskiej, Anny Ajtner,
Anny W¹sikiewicz, Beaty Jakimiak, Ilony
Filip, Moniki Hartman, Renaty Kot Koniecznej, Agnieszki £uczyñskiej, Mariusza Gos³awskiego, Jaros³awa Koseli, W³odzimierza Kukliñskiego oraz Jolanty Walentyny
Sobolewskiej Dyrektor GOK Lesznowola.
Czas szybko up³ywa³ na ciekawych
rozmowach i nim siê spostrzegliœmy za
oknami zrobi³o siê ciemno. W bardzo
radosnych nastrojach rozeszliœmy siê…

ka¿dy w swoj¹ stronê, a tak mi³o by³o
spêdziæ razem czas.
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Ewa Zalewska
Referent ds. administracyjnych

Biuletyn Informacyjny nr 39 – 2010
28 maja 2010 r.

Wernisa¿ wystawy malarskiej
Maryli Wierzbowskiej Usa
„Do niedawna by³am kobiet¹, która
uwa¿a³a, ¿e osi¹gnê³a wszystko co siê
liczy: mi³oœæ, pieni¹dze, stanowisko.To
wszystko okaza³o siê niczym tak wielkim jak to co da³o mi ostatnie kilka lat –
to co pozwoli³o mi codziennie z wiêksz¹ chêci¹ budziæ siê i cieszyæ zwyk³ym
dniem, dostrzegaæ w tym pozornie zwyk³ym dniu prawdziw¹ niepowtarzalnoœæ,
piêkna w tym co nas otacza i nie tylko
w tym co siê œwieci ale w tym co œwieci,
¿yje, wibruje swoim w³asnym ¿yciem –
to nowe spojrzenie na œwiat, moje odrodzenie pozwoli³o mi otworzyæ siê do
g³êbi i dostrzec to piêkno które tak bardzo pragnê przekazaæ innym. Mi³oœæ
któr¹ odnalaz³am w malarstwie daje mi
wszystko co naprawdê by³o mi potrzebne do pe³ni szczêœcia. Pragnê przekazaæ,
¿e w ¿yciu najwa¿niejsze jest odnalezie-

nie siebie i otworzenie na mo¿liwoœci
robienia tego co najbardziej kochamy,
bo ¿adne inne sukcesy nie zast¹pi¹ nam
w pe³ni naszych duchowych potrzeb. Takiego spe³nienia ¿yczê wszystkim.”
Maryla Wierzbowska-Usa
„Galeria w pasa¿u” to bardzo wyj¹tkowe miejsce w Mysiadle, w którym ka¿dy artysta mo¿e pokazaæ swój dorobek
artystyczny i w mi³ej atmosferze spotkaæ
siê z mieszkañcami naszej gminy. W pi¹tek 28 maja 2010 r. zaprosiliœmy malarkê
Marylê Wierzbowsk¹ Usa, by zaprezentowa³a nam swoje magiczne obrazy, które mo¿na bêdzie ogl¹daæ do 15 wrzeœnia.
Wernisa¿owi wystawy towarzyszy³a
piêkna muzyka harfistki Pani Anny Piechury. Mo¿na by³o pogawêdziæ o kulturze i sztuce i wpisaæ siê do ksiêgi pami¹tkowej.
Zapraszamy serdecznie wszystkich
mieszkañców gminy
do odwiedzania naszej „Galerii w pasa¿u” i obejrzenia
prac Pani Maryli
Wierzbowskiej Usa.
Ewa Zalewska
Referent ds.
administracyjnych

16 czerwca 2010 r.

Zakoñczenie roku kulturalnego
2009/2010
Uroczystoœæ z okazji zakoñczenia sezonu kulturalnego 2009/2010 odby³a siê
w œrodê 16 czerwca. Spotkaniu towarzyszy³y wystêpy najm³odszych uczestników zajêæ cyklicznych odbywaj¹cych siê
w filii GOK w Mysiadle oraz wystawa
prac plastycznych, malarskich oraz tkackich.
W czêœci artystycznej efekty swojej
pracy zaprezentowa³y siê dzieci uczêsz-

czaj¹ce na zajêcia nauki gry na pianinie
pod kierunkiem pana Artura Liwiñskiego. Utwory zagrali: Ania Kaliszczak, Jula
Matu³a oraz Piotr Kasznia. Nastêpnie teatrzyk „Fretka i metka” pod opiek¹ Magdaleny Klocek przedstawi³ „Powtórkê
roku, czyli tu¿ przed wakacjami”. Wyst¹pili: Gabrysia Dobrzyñska, Natalka
Cho³uj, Ania Kaliszczak, Kalinka Kaliszczak, Michalinka Kowalczuk, Marianka
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Kowalczuk, Jula Matu³a, Marysia Marut,
Bianka Szczypek, Kacper Soroczko oraz
Matylda Szablewska.
Kolejn¹ bardzo wa¿n¹ czêœci¹ wieczoru by³o wrêczenie wszystkim instruktorom zajêæ dyplomów uznania za du¿e
zaanga¿owanie oraz interesuj¹ce i profesjonalne prowadzenie zajêæ rozwijaj¹cych zainteresowania twórcze mieszkañ-

ców naszej gminy. Instruktorzy krótko
opowiedzieli o swojej pracy, grupach,
tegorocznych osi¹gniêciach oraz planach na przysz³y rok. Ostatnim punktem
programu by³ wystêp teatrzyku z przedstawieniem „Snow White and the Seven
Dwarfs”. Opiekunem grupy jest pani Tatiana Trzewiñska, która w roku kulturalnym 2009/2010 nieodp³atnie prowadzi-

³a zajêcia jêzyka angielskiego dla dzieci. Niespodziank¹ by³ wystêp w rolach
g³ównych pracowników Gminnego
Oœrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej, którzy wspólnie zaanga¿owali siê w
przygotowanie teatrzyku, strojów oraz
dekoracji.
Magdalena Klocek
Starszy instruktor ds. artystycznych

wiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki
23 kwietnia ka¿dego roku, na ca³ym
œwiecie obchodzimy Œwiatowy Dzieñ
Ksi¹¿ki i Praw Autorskich, Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli równie¿ czynnie w³¹czy³a siê w obchody tej
uroczystoœci. Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki
i Praw Autorskich to ustanowione
w 1995 roku przez UNESCO coroczne
œwiêto maj¹ce na celu promocjê czytel- by³y siê spotkanie z ksi¹¿k¹. Pierwszym spotkanie autorskie z Panem Wojcienictwa, edytorstwa i ochronê w³asno- wydarzeniem jakim rozpoczêliœmy chem Andrzejem Zacharjaszem oraz
œci intelektualnej prawem autorskim. œwiêtowanie w gminie Lesznowola by³o jego utworami miêdzy innymi fragmentami z ksi¹¿ki „Wilko³ak
Pomys³ organizacji œwiêta
i Panna” wydanymi przez
zrodzi³ siê w Katalonii.
GBP w Lesznowoli. SpotkaW Hiszpanii Dzieñ Ksi¹¿ki
nie mia³o miejsce w Bibliojest œwiêtem oficjalnym ju¿
tece Publicznej w Mysiadle
od 1930. Od 1964 tradycja ta
przy ul. Topolowej. Niespokultywowana jest we wszystdziank¹ wieczoru by³a Milekich krajach hiszpañskojêna Chypœ która stworzy³a
zycznych. Obecnie Œwiatowy
i wykona³a kompozycje muDzieñ Ksi¹¿ki i Praw Autorzyczn¹ do wybranych wierskich celebrowany jest na caszy autora. Wojciech Zachar³ym globie- od Nowej Zelanjasz zaskoczy³ obecnych
dii po Kanadê. W roku 2010
swoimi umiejêtnoœciami pipo raz czwarty obchodzony
sarskimi, prezentuj¹c nie tylrównie¿ w Polsce. Z tej okako opowiadania i wiersze
zji ju¿ od œrody poprzedza„z szuflady” ale równie¿ soj¹cej ten wyj¹tkowy i jedyny
nety i inne.
w swoim rodzaju dzieñ, od- Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki, swoje utwory prezentuje Wojciech Zacharjasz
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Pracownice GBP jako ¿ywy herb Lesznowoli oraz zwyciê¿czyni w konkursie „Lesznowola w legendzie”.

W czwartek i pi¹tek odby³y siê poranne czytania bajek w Bibliotece w Mysiadle i Mrokowie. S³uchaczami by³y
dzieci ze szkó³ podstawowych oraz
przedszkoli terenu gminy. W Bibliotece w Mrokowie dzieci wys³ucha³y miêdzy innymi bajki pt. ”Mary Poppins” autorstwa P. Trawers. W bibliotece w Mysiadle dzieci czyta³y fragmenty ksi¹¿ki
pt. „Kubuœ Puchatek” autorstwa
A.A. Milne. Uczniowie nie tylko s³uchali i czytali, ale równie¿ rysowali ilustracje do opowiadania, a na zakoñczenie
otrzymywali od Biblioteki kolorowe
zak³adki do ksi¹¿ek.

i teatr. Do Waszej dyspozycji bêd¹
materia³y multimedialne wraz
z pracowni¹ komputerow¹ oraz
materia³y ksi¹¿kowe. Informacje na
stronie internetowej.
Wakacje z ksi¹¿k¹ na weso³o. Na
terenie gminy Lesznowola rusza
wielka wakacyjna akcja „Ca³a Polska Czyta Dzieciom”, od 6 lipca do
24 sierpnia br. w ka¿dy wtorek od
10-11 g³oœne czytanie bajek w bibliotece w Mysiadle. Zapraszamy
dzieci w ró¿nym wieku wraz
z dziadkami.

Tydzieñ Bibliotek
Ju¿ po raz siódmy Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich zorganizowa³o
w dniach od 8 do 15 maja wielk¹ akcjê
popularyzacji ksi¹¿ki i czytelnictwa pod
nazw¹ Tydzieñ Bibliotek. Co roku akcja
ma inne has³o wiod¹ce, które wskazuje jakie obszary dzia³alnoœci bibliotek.
Has³em wiod¹cym w tym roku by³o „Biblioteka – s³owa, dŸwiêki, obrazy”.
Wspó³czesna biblioteka, zw³aszcza biblioteka publiczna, stopniowo przestaje byæ wy³¹cznie zbiorem ksi¹¿ek i czasopism drukowanych, staje siê miejscem gdzie czytelnik anga¿uje swój
s³uch, a wzrok s³u¿y nie tylko rejestracji kszta³tu liter, ale równie¿ odbiorowi bogactwa obrazów i zdjêæ. Coraz
czêœciej biblioteki zastêpuj¹ mediateki, gromadz¹ce treœci na ró¿nych noœnikach. Biblioteki gminy Lesznowola
id¹ z duchem czasu i powiêkszaj¹ swoje zbiory o audiobooki i filmy na DVD
dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Katalog zbiorów multimedialnych dostêpny
jest na stronie biblioteki www.bp-lesznowola.pl

Nowa Legenda
Podczas uroczystoœci „Dni gminy
Lesznowola”, GBP og³osi³a laureata

Zapraszamy
do bibliotek
Filia w £azy – ul. £¹cznoœci 2G
tel: (22) 757-73-78
lazy@bp-lesznowola.pl
Czynna: poniedzia³ek – pi¹tek
w godz.: 1100-1800

konkursu na kontynuacjê „Lesznowoli
w legendzie”. Do konkursu przyst¹pi³o
5 mieszkañców gminy. Jury z³o¿one
z pracowników biblioteki, wy³oni³a pracê autorstwa Pani Joanny Wojdalskiej
z Magdalenki. Nagrod¹ g³ówn¹ by³o wydanie legendy i rozpowszechnianie
wœród mieszkañców, legenda dostêpna
jest bezp³atnie w placówkach bibliotek
na terenie gminy. Zbiór wszystkich legend, które wziê³y udzia³ w konkursie
mo¿na wypo¿yczyæ w bibliotekach. Prace nades³ali: Ewa Jowik, Katarzyna Kazubek, Alicja Majerska, Wojciech Zacharjasz oraz Joanna Wojdalska.
Zwyciê¿czyni gratulujemy i ¿yczymy
dalszych sukcesów literackich.

Propozycje na wakacje
w Bibliotece Publicznej
w Mysiadle

Przez ca³y okres wakacji czeka
na Was wiele niespodzianek o których
bêdziemy informowaæ na stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych.

Wakacyjna praca filii GBP:
• Biblioteka Publiczna w MrokowieNIECZYNNA od 19.07 do 20.08 br.,
• Biblioteka Publiczna w £azach bêdzie
czynna od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. od 13 do 18,
• Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli i filia w Mysiadle funkcjonuj¹
bez zmian.
Dyrektor GBP w Lesznowoli wraz
z Pracownikami ¿yczy wszystkim czytelnikom s³onecznych wakacji.
Magdalena Barañska
Biblioteka Publiczna
w Lesznowoli
Filia w Mysiadle

Biblioteka Publiczna w Mysiadle filia GBP w Lesznowoli zaprasza wszystkie dzieci na bezp³atne zajêcia nauki
jêzyka angielskiego poprzez zabawê

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

Filia w Mysiadle – ul. Topolowa 2
tel: (22) 478-45-13
mysiadlo@bp-lesznowola.pl
Czynna: poniedzia³ek – pi¹tek
w godz.: 1100-1900
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Nowe po³¹czenia telefoniczne w Urzêdzie Gminy
Szanowni Pañstwo!
Uprzejmie informujemy, ¿e w Urzêdzie
Gminy zmodernizowany zosta³ system ³¹cznoœci. W pierwszej kolejnoœci realizowane s¹
wszystkie po³¹czenia przez now¹ liniê cyfrow¹, w przypadku jej awarii poprzez stare linie
analogowe.
Do wszystkich numerów wewnêtrznych dodana zosta³a dodatkowa numeracja zewnêtrzna 22 70 89 xxx (xxx to numer wewnêtrzny).
Np. numer wewnêtrzny 206 = numer miejski
22 70 89 206.

Dodane zosta³y do numeru ogólnego 22 757 93 40 nowe numery ogólne 22 708 93 40 oraz 22 708 93 93.
S¹ 3 sposoby dodzwonienia siê do Urzêdu Gminy /np. wew. 206/:
1. Wykonuj¹c po³¹czenie bezpoœrednio do numeru wewnêtrznego /np. 22 708 9 206/
2. Wykonuj¹c po³¹czenie poprzez telefonistkê 22 708 93 40 lub
22 708 93 93 /tonowo 206/
3. Wykonuj¹c po³¹czenie w starym systemie poprzez telefonistkê 22 757 93 40 /tonowo 206/
Zachowane zosta³y wszystkie dotychczasowe numery wewnêtrzne oraz miejskie Urzêdu Gminy – nowe numery dzia³aj¹
równolegle z dotychczasowymi.

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

Publiczne szko³y i przedszkola
Zespó³ Szkó³ w Nowej Iwicznej ul. Krasickiego 56
tel. (22) 750-83-80
Zespó³ Szkó³ w Mrokowie ul. Marii Œwi¹tkiewicz 2A
tel. (22) 756-15-55
Zespó³ Szkó³ w £azach ul. Ks. S³ojewskiego 1
tel. (22) 757-73-61(62)
Zespó³ Szkó³ w Lesznowoli ul. Szkolna 8
tel. (22) 757-93-99

Szko³a Podstawowa w Mysiadle, ul. Osiedlowa 4
tel. (0-22) 425 59 98
Gminne Przedszkole w Lesznowoli ul. Szkolna 8
tel. (22) 498 29 11
Gminne Przedszkole w Jastrzêbcu ul. £¹kowa 13
tel. (22) 756-15-82
Gminne Przedszkole w Kosowie ul. Karasia 49
tel. (22) 756-13-68
Gminne Przedszkole w Mysiadle ul. Osiedlowa 10
tel. (22) 756-71-02
Gminne Przedszkole w Zamieniu ul. B³êdna 32
tel. (22) 435-63-58, (22) 435-63-59
Komisariat Policji w Lesznowoli
ul. GRN 62, tel. (22) 757-93-86, 757-93-90

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

Wieczór dla Mamy

Wystawa ArtAngel – obrazy podziwia
Ryszard Dusza – Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Lesznowola

UTW – zakoñczenie roku

Klub Odkrywcy
– pokaz slajdów z podró¿y po Turcji

Konkurs piosenki – laureaci wraz z organizatorami

... i na sportowo

Mecz fina³owy £azy kontra Mysiad³o
– rozgrywki w pi³ce no¿nej o Puchar
Wójta Gminy Lesznowola

Przedszkolaki te¿ lubi¹ sport
– Miêdzyprzedszkolna Spartakiada Jastrzêbiec 2010

DNI GMINY LESZNOWOLA – SOBOTA NALE¯A£A DO SPORTOWCÓW

Reprezentacje lesznowolskich szkó³
podczas prezentacji zawodników

Inauguracyjny mecz Samorz¹d kontra S³u¿by Mundurowe
– po zaciêtej walce wygrali samorz¹dowcy...
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Biuletyn Informacyjny
Gminy Lesznowola.
Pismo jest zrzeszone
w Polskim Stowarzyszeniu
Prasy Lokalnej

Dni Gminy Lesznowola

Wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-W¹sik
i Przewodnicz¹ca Samorz¹du Gminy Bo¿enna Korlak
serdecznie witaj¹ Mieszkañców w niedzielê,
podczas tzw. Dnia Artystycznego

Podziwialiœmy wystêpy dzieci z lesznowolskich szkó³

Na najm³odszych czeka³o mnóstwo atrakcji

Nieco starsi te¿ nie mogli narzekaæ

Stoisk handlowych by³o co niemiara

...a zespó³ Blue Cafe porwa³ do tañca

Pokaz wschodnich sztuk walki
cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem

Kabaret Pod Wyrwigroszem
rozœmieszy³ publicznoœæ do ³ez...

Na zakoñczenie emocje rozpali³ Cyrk Ognia

