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W y d a r z e n i a
Sukces mijaj¹cej kadencji
 Maria Jolanta Batycka-W¹sik
odbiera dedykowany jej
Diament Wspólnoty
nych, wzrost wp³ywu
W po³owie paŸdziernika, ju¿ po raz
z podatku dochodowego
trzeci Pismo Samorz¹du Terytorialnego
od osób fizycznych,
„Wspólnota” opublikowa³o ranking gmin
3. Sukces infrastrukturalny
„Sukces mijaj¹cej kadencji”.
– obejmuje: wzrost d³ugoœci dróg loPróby porównawczej oceny sukcesu
kalnych o nawierzchni ulepszonej,
up³ywaj¹cej kadencji 2006-2010 podj¹³
powierzchnia u¿ytkowa mieszkañ
siê prof. Pawe³ Swianiewicz z Uniwersyzbudowanych w ostatnich latach,
tetu Warszawskiego. Do tworzenia ranwzrost liczby mieszkañców pod³¹czokingu pos³u¿y³y powszechnie dostêpne
nych do oczyszczalni œcieków, wzrost
i daj¹ce siê zmierzyæ wskaŸniki. Policzby mieszkañców pod³¹czonych do
równana zosta³a sytuacja na pocz¹tku
gazowej, wzrost liczby mieszi koñcu kadencji. Stan na pocz¹tku
kaTe statuetki trafi³y sieci
do Lesznowoli
kañców pod³¹czonych do kanalizacji.
dencji ilustrowany jest poprzez dane na
£¹czny wskaŸnik sukcesu lokalnego
koniec 2006 roku. Najnowsze dostêpne
dane dotycz¹ roku 2009 i I pó³rocza jest sum¹ powy¿szych trzech wskaŸni2010. Na sukces mijaj¹cej kadencji ków cz¹stkowych.
W dniu 13 paŸdziernika br. podczas
wp³yw ma wiele czynników, które mo¿Samorz¹dowego Forum Kapita³u i Finanna pogrupowaæ w kategoriach:
1. Sukces finansowy – mierzony za po- sów Profesor Pawe³ Swianiewicz i Red.
moc¹ dwóch wskaŸników – wzrostu Naczelny Wspólnoty Janusz Król wrêczyli
dochodów bud¿etowych ogó³em najlepszym w kategoriach: miasto woi wzrostu dochodów w³asnych samo- jewódzkie, miasta na prawach powiatu,
miasta powiatowe, ma³e miasto i gmina
rz¹dów,
2. Sukces ekonomiczny – okreœlany na wiejska, dyplomy i statuetki „Diament
podstawie piêciu wskaŸników: spa- Wspólnoty”. „Diamenty” dedykowane
dek bezrobocia, wzrost liczby zare- zosta³y prezydentom, burmistrzom
jestrowanych podmiotów gospodar- i wójtom, bo to w³aœnie oni- jak powieczych, wzrost liczby zarejestrowa- dzia³ w swym wstêpnym przemówieniu
nych spó³ek z udzia³em kapita³u za- red. Janusz Król – jako organy wykonawgranicznego, wzrost wp³ywów z po- cze w swoich samorz¹dach odpowiadadatku dochodowego od osób praw- j¹ za realizacjê zadañ samorz¹du. Pod-

kreœli³, ¿e to ich wizerunek jest rozpoznawalny i s¹ „ twarz¹’’ swojej lokalnej
wspólnoty. Gmina Lesznowola zajê³a
III miejsce w Polsce w kategorii gmin
wiejskich.
Nagrodê w postaci „Diamentu” oraz
dyplom odebra³a z r¹k organizatorów
Maria Jolanta Batycka-W¹sik, Wójt Gminy.
Profesor Swianiewicz gratuluj¹c Wójtowi Lesznowoli stwierdzi³, ¿e jest to
sukces ogromny, gdy¿ konkurentami by³o
a¿ 1600 gmin wiejskich z ca³ej Polski.
Warto przypomnieæ, ¿e Lesznowola
w drugiej edycji Konkursu zajmowa³a
14 miejsce, a w pierwszej 6.
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy Lesznowola

Wójt Maria Jolanta
Batycka-W¹sik
i Sekretarz Gminy Mariola
Uczkiewicz-Kampczyk
z Redaktorem
naczelnym Wspólnoty
– Janem Królem
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Wielka Gala
Inwestorów Samorz¹dowych
z udzia³em Lesznowoli
wi¹zane z warunkami stwarzanymi dla
rozwoju gospodarczego i koncentruj¹
siê w trzech dzia³ach:
– transport – remonty i budowa dróg
administrowanych przez samorz¹dy,
– gospodarka komunalna – sieci
wodoci¹gowe i kanalizacyjne,
oczyszczalnie œcieków, oœwietlenie ulic itp.,
– gospodarka mieszkaniowa.

„Wydatki samorz¹dów na infrastrukturê”, to kolejny ranking przeprowadzony przez prof. Paw³a Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownika
Zak³adu Rozwoju i Polityki Lokalnej.
Metoda obliczania wskaŸników tego rankingu opiera siê na inwestycjach samorz¹dowych, ale tylko tych, które skierowane s¹ na rozwój infrastruktury technicznej.
Autor wychodzi bowiem z za³o¿enia,
¿e s¹ one najbardziej bezpoœrednio po-

Pod uwagê wziête zosta³y wydatki wyra¿one w cenach sta³ych
z 2009 roku, w przeliczeniu na
1 mieszkañca, liczone jako œrednia
z ostatnich trzech lat.
Wydatki na infrastrukturê techniczn¹ objête tym rankingiem, to
blisko 60% inwestycji samorz¹dowych. Gmina Lesznowola zajê³a
IX miejsce w kraju wœród gmin wiejskich (konkurencja 1600 gmin). Dyplom z r¹k organizatorów: Janusza
Króla – redaktora naczelnego
„Wspólnoty’’ i prof. Paw³a Swianie-

wicza odebra³a Wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-W¹sik.
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy Lesznowola

Wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-W¹sik
podczas uroczystoœci rozdania nagród

Europejska Lesznowola
W dniu 3 listopada br. zosta³y og³oszone wyniki czwartej edycji rankingu
Europejska Gmina – Europejskie Miasto.
Ranking ten co roku w ka¿dym z województw Polski przeprowadza „Dziennik Gazeta Prawna” we wspó³pracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz
Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Gmina Lesznowola otrzyma³a wyró¿nienie, które odebra³a Maria Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt Gminy.
Ranking wskazuje, które samorz¹dy
w Polsce mog¹ poszczyciæ siê najwiêkszymi osi¹gniêciami w pozyskiwaniu
œrodków unijnych.
Brane s¹ pod uwagê wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami s¹ zarówno samorz¹dy, jak i przedsiêbiorstwa i organizacje spo³eczne.

Podstaw¹ do oceny wartoœci przyznanej
pomocy z Unii Europejskiej jest liczba
realizowanych projektów oraz liczba
mieszkañców wed³ug GUS. Dane pochodz¹ z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci oraz Agencji
Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmuj¹ umowy podpisane do
po³owy kwietnia 2010r.
Krzysztof Bieñ – Zastêpca Redaktora
Naczelnego Dziennika Gazety Prawnej
powiedzia³: „Ani siê obejrzeliœmy, a ju¿
ponad po³owa funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na wsparcie rozwoju Polski w latach 2007-2013 zosta³o
rozdysponowanych. Jak kraj d³ugi i szeroki, coraz bardziej widaæ, jak s¹ one
wykorzystywane. Beneficjenci najszyb-

ciej siêgnêli po œrodki przeznaczone na
podnoszenie jakoœci Kapita³u Ludzkiego. W œlad za nimi podpisywane by³y
umowy na realizacjê projektów Innowacyjnej Gospodarki, projektów regionalnych oraz przedsiêwziêæ infrastrukturalnych – zwi¹zanych przede wszystkim
z budow¹ dróg oraz obiektów wa¿nych
dla ochrony œrodowiska”.
Niezwykle interesuj¹ce wyst¹pienia
podczas Konferencji po³¹czonej z gal¹
og³oszenia wyników rankingu mieli: Micha³ Ptaszyñski z Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego oraz Pawe³ Lisowski – Zastêpca Dyrektora Departamentu Wspierania Rozwoju Regionalnego Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.
Katarzyna Trêbicka
G³ówny spec. ds. informacji europejskiej
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Kolejne laury dla Lesznowoli

C Samorz¹d Przyjazny Przedsiêbiorczoœci A
C Mazowiecka Gmina Roku A
C Najlepszy Wójt Roku 2010 A
23 paŸdziernika br. w Warszawie odby³a siê Wielka Gala Samorz¹du i Biznesu, na której uhonorowano m.in. laureatów konkursów: Mazowiecka Gmina
Roku, Mazowiecka Firma Roku, Mazowiecki Powiat Roku, Samorz¹d Przyjazny
Przedsiêbiorczoœci, czy „Per³y Medycyny”. W uroczystoœæ wziê³o udzia³ przesz³o 800 goœci, w tym przedstawiciele
zwyciêskich podmiotów oraz œwiata
polityki i biznesu.

kcji przeznaczona zostanie na paczki œwi¹teczne dla dzieci rodzin ofiar
tragicznego wypadku pod Nowym
Miastem nad Pilic¹.

Najlepsi w³odarze
z ca³ej Polski

Konkurs na najlepszego Wójta
(Burmistrza, Starostê) Roku zosta³
zorganizowany przez Mazowieckie
Zrzeszenie Handlu Przemys³u i Us³ug,
Naczeln¹ Radê Zrzeszeñ Handlu i Us³ug oraz firmê Europa
2000 Consulting Sp. z o.o. po
raz drugi. Jego celem jest promowanie najlepszych w³odarzy z ca³ego kraju, zauwa¿enie ich
trudu i pracy na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Maria Jolanta BatyckaW¹sik zosta³a uhonorowana tym
presti¿owym tytu³em ju¿ po raz
drugi! Jury konkursu doceni³o j¹ za
„stworzenie wzorcowych warunków dla inwestorów, sta³y wzrost
komfortu ¿ycia mieszkañców poprzez dynamiczny rozwój gminy
ze szczególnym uwzglêdnieniem
oœwiaty, kultury i sportu, a tak¿e
Wójt Maria Jolanta Batycka-W¹sik odbiera jedn¹
za nowatorskie dzia³ania zwiêkz nagród przyznanych Gminie Lesznowola, na
szaj¹ce swobodny dostêp do opiezdjêciu z W. Roszkiewiczem – Cz³onkiem Zarz¹du
ki medycznej oraz dzia³ania z zaWojewództwa Mazowieckiego
kresu profilaktyki zdrowia na teDla Lesznowoli by³ to wieczór szcze- renie gminy.”
gólny – gmina zdoby³a I miejsce w Polsce w konkursie Samorz¹d Przyjazny Lesznowola miejscem
Przedsiêbiorczoœci w kategorii gmin wiej- przyjaznym dla przedsiêbiorców
skich, III miejsce w konkursie MazowiecCelem tego ogólnopolskiego konkurka Gmina Roku, a Wójt Gminy – Maria su jest wy³onienie, nagrodzenie i zaproJolanta Batycka-W¹sik otrzyma³a nagro- mowanie tych gmin, które stwarzaj¹ dla
dê indywidualn¹ i zosta³a nagrodzona przedsiêbiorców i inwestorów dogodne
presti¿owym tytu³em „Wójt Roku 2010”. warunki do funkcjonowania i rozwoju
Na uroczystoœci Gminê Lesznowola oraz tych, które wspó³pracuj¹ z firmami
reprezentowa³y: Wójt Maria Jolanta w celu stworzenia nowych miejsc pracy.
Batycka-W¹sik, Przewodnicz¹ca Rady Ocenie podlega³y m.in. dynamika rozwoGminy Bo¿enna Korlak oraz Sekretarz ju gminy w latach 2008-2009 oraz dziaGminy Mariola Uczkiewicz-Kampczyk. ³ania z wi¹zane z zaanga¿owaniem saWa¿nym punktem programu by³a aukcja morz¹dów w inwestowanie na ich terecharytatywna, z której dochód przezna- nie firmom, co przyczynia siê do ograczony zosta³ na wsparcie stowarzysze- niczenia bezrobocia oraz poprawy jakonia „Budzimy Nadziejê” z Drzewicy, dzia- œci ¿ycia mieszkañcom. Kapitu³a konkur³aj¹cego na rzecz osób niepe³nospraw- su uzna³a, ¿e gmina Lesznowola w katenych. Dodatkowo czêœæ dochodu z au- gorii gmin wiejskich jest najlepsza w kra-

ju, a Wójt Maria Jolanta Batycka-W¹sik
wraz z Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy
Bo¿enn¹ Korlak oraz Sekretarz Gminy
Mariol¹ Uczkiewicz-Kampczyk odebra³y
z³ot¹ statuetkê i dyplom „Samorz¹d
Przyjazny Przedsiêbiorczoœci 2010”.

Mazowiecka Gmina Roku
Ten tytu³ Gmina Lesznowola uzyska³
ju¿ kolejny raz z rzêdu. Konkurs skierowany jest do wszystkich gmin i powiatów województwa mazowieckiego zainteresowanych wykorzystaniem innowacyjnoœci w trosce o œrodowisko naturalne oraz kreowaniem pozytywnego wizerunku we wspó³pracy z inwestorami
i przedsiêbiorcami.
Kapitu³a konkursu nagradza te podmioty, które stwarzaj¹ dogodne warunki dla inwestorów, dbaj¹ o edukacjê,
s³u¿bê zdrowia, intensywnie przeciwdzia³aj¹ bezrobociu i priorytetowo traktuj¹ ochronê œrodowiska.
Nagroda ta cieszy siê w œrodowisku
mazowieckich przedsiêbiorców i samorz¹dów ogromnym zainteresowaniem ze
wzglêdu na wspólny cel, którym jest
umocnienie integracji œrodowiska gospodarczego z samorz¹dowym na Mazowszu, a tym samym rozwój województwa mazowieckiego i jego przewaga nad
innymi regionami w d¹¿eniu do sta³ego
wzrostu gospodarczego.
Agnieszka Adamus
Inspektor ds. promocji gminy
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Gmina Lesznowola  I miejsce w konkursie
Samorz¹dowy Lider Zarz¹dzania 2010
Celem konkursu „ Samorz¹dowy Lider Zarz¹dzania –
Wspó³praca gmin i powiatów
z organizacjami pozarz¹dowymi” jest identyfikacja
i promocja dobrych praktyk
we wspó³pracy administracji
samorz¹dowej z podmiotami spo³eczeñstwa obywatelskiego. Oczekiwaniem organizatorów konkursu jest
upowszechnienie najlepszych rozwi¹zañ z zakresu
zarz¹dzania i wspó³pracy na
styku obu sektorów, co w
d³u¿szym okresie przyczyni
siê do aktywizacji lokalnych spo³ecznoœci oraz zwiêkszenia zakresu i podniesienia jakoœci us³ug œwiadczonych obywatelom. Wa¿ne jest tu promowanie
funkcjonuj¹cych, sprawdzonych w praktyce rozwi¹zañ wspó³pracy jednostek
samorz¹du i organizacji pozarz¹dowych.
Ocena zg³oszonych projektów i wybór kandydatów nastêpowa³ w czterech
etapach:
1. ocena formalna – weryfikacja kompletnoœci wniosku i jego zgodnoœci
z tematyk¹ konkursu,
2. ocena merytoryczna przeprowadzona
wg kryteriów: innowacyjnoœci rozwi¹zañ, skutecznoœci proponowanej praktyki, efektywnoœci zastosowanego
podejœcia, integracji z systemem zarz¹dzania jednostk¹ samorz¹du, replikowalnoœci praktyki rozumianej jako
jej uniwersalnoœæ. Najwy¿ej oceniane
praktyki przesz³y do fina³u konkursu,
3. wizytacja ekspertów w jednostkach
zakwalifikowanych do fina³u, koñcowa analiza zg³oszeñ i rekomendacje
do Komisji Konkursowej,
4. wybór laureatów dokonywany przez
Komisjê Konkursow¹ z³o¿on¹
z przedstawicieli partnerów projektu:
Departamentu Po¿ytku Publicznego
w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej, Zwi¹zku Miast Polskich,
Zwi¹zku Gmin Wiejskich RP, Zwi¹zku Powiatów Polskich, Sieci Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych
SPLOT, Forum Aktywizacji Obszarów
Wiejskich, Collegium Civitas i Instytutu Spraw Publicznych.
Gmina Lesznowola zg³osi³a do konkursu projekt zatytu³owany: „Samorz¹d,

który potrafi zmierzyæ siê z niepe³nosprawnoœci¹, potrafi poradziæ sobie
z ka¿dym innym problemem”.
Na projekt sk³ada³o siê kilka przedsiêwziêæ realizowanych we wspó³pracy z samorz¹dem Gminy Lesznowola przez takie organizacje pozarz¹dowe jak: Fundacja Synapsis („Partnerstwo dla Rain Mana,
Rain Man dla Partnerstwa”), Stowarzyszenie Dobra Wola („Tataspartakiada”, „Pó³kolonie dla osób niepe³nosprawnych”),
Caritas („Indywidualne œcie¿ki kariery dla
osób niepe³nosprawnych”), Fundacjê Pomocy Matematykom i Informatykom Niepe³nosprawnym Ruchowo (promowanie
edukacji i rozwoju spo³ecznoœci lokalnej).
Zaprezentowano tak¿e projekt „Moi s¹siedzi pochodz¹ z Azji”, maj¹cy na celu
przybli¿enie „innoœci” poprzez pryzmat
mniejszoœci narodowych, ich kultury, obyczajów, jêzyka.
Klucz wyboru zg³oszonych przedsiêwziêæ zwi¹zany by³ z og³oszeniem
2010 roku jako roku walki z wykluczeniem spo³ecznym.
Projekt z Lesznowoli zosta³ pozytywnie oceniony przez jury i znalaz³ siê w œcis³ym finale konkursu. W zwi¹zku z
tym do Lesznowoli na pocz¹tku
wrzeœnia przyjechali eksperci – audytorzy konkursu,

aby bli¿ej zapoznaæ siê
z osi¹gniêciami gminy oraz
porozmawiaæ z beneficjentami i uczestnikami projektu.
Eksperci spotkali siê m.in.
z Wójt Gminy Mari¹ Jolant¹
Batyck¹-W¹sik, Sekretarzem
Gminy Mariol¹ UczkiewiczKampczyk, Dyrektorem Zespo³u Obs³ugi Placówek
Oœwiatowych Jackiem Bulakiem, Ma³gorzat¹ Wiœniakowsk¹ – Inspektorem ds.
wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi, Agnieszk¹
Adamus – Inspektorem ds.
promocji gminy oraz Prezesem Stowarzyszenia na rzecz osób upoœledzonych
umys³owo lub fizycznie „Dobra Wola” –
Jackiem Zalewskim. Jednym z punktów
audytu by³a wizyta w pierwszym w Polsce Przedsiêbiorstwie Spo³ecznym zatrudniaj¹cym doros³e osoby z autyzmem
– Pracowni Rzeczy Ró¿nych „Synapsis”
w Wilczej Górze. Pracownia Rzeczy Ró¿nych powsta³a w ramach projektu
„Partnerstwo dla Rain Mana, Rain
Man dla Partnerstwa”. Przewodnikami
po przedsiêbiorstwie byli Monika Piotrkowska- Kierownik Zak³adu Aktywizacji
Zawodowej i Zastêpca Kierownika ds.
Produkcji – Mariusz ¯elazko. Audytorzy
wyjechali z Lesznowoli pod wielkim wra¿eniem tego co zobaczyli i us³yszeli.
Na konferencjê zorganizowan¹ w Pa³acu Kultury i Nauki w dniu 20 paŸdziernika 2010 r. przybyli wszyscy organizatorzy, cz³onkowie Komisji Konkursowej,
eksperci, no i oczywiœcie wszyscy finaliœci w kategoriach: powiaty, miasta na
prawach powiatu powy¿ej 50 tys. mieszkañców, ma³e i œrednie miasta oraz gminy wiejskie.

Audytorzy
na spotkaniu
w Pracowni Rzeczy
Ró¿nych SYNAPSIS
w Wilczej Górze
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Program przewidywa³ wyst¹pienia:
Krzysztofa Wiêckiewicza – Dyrektora
DPP i MIPS, Ryszarda Grobelnego- Prezesa ZMP, Prof. Edmunda Wnuka-Lipiñskiego z Collegium Civitas, El¿biety Tarnowskiej z ISP oraz przedstawicieli Sieci SPLOT i FAOW. Nastêpnie prowadz¹cy konferencjê – Andrzej Porawski –
Dyrektor Biura Zwi¹zku Miast Polskich
zaprosi³ przedstawicieli trzynastu fina-

³owych samorz¹dów do przedstawienia
prezentacji zg³oszonych projektów. Prezentacjê lesznowolskiego projektu
przedstawi³y Maria Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt Gminy oraz Mariola Uczkiewicz-Kampczyk – Sekretarz Gminy.
Og³oszenie wyników konkursu by³o
ostatnim punktem konferencji, na który
wszyscy Samorz¹dowcy czekali w wielkim napiêciu.

Wœród du¿ych miast wygra³ Poznañ,
a wœród gmin wiejskich Lesznowola.
Wymiana doœwiadczeñ wœród laureatów okaza³a siê cenna, a kontakty
w celu omówienia szczegó³ów – nawi¹zane.
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy Lesznowola

II miejsce w Konkursie
Przyjazna Wie
dla Lesznowoli
W lipcu br. zosta³a og³oszona II edycja Konkursu „Przyjazna Wieœ”, do udzia³u w którym zaproszono wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspieraj¹ce rozbudowê infrastruktury technicznej lub spo³ecznej z Funduszy Europejskich od 2004 roku.

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach dzia³alnoœci Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Regionalna Komisja Konkursowa
sk³adaj¹ca siê z przedstawicieli Mazowieckiego Urzêdu Marsza³kowskiego,
podmiotów wspó³pracuj¹cych z Krajow¹ Sieci¹ Obszarów Wiejskich i niezale¿nych ekspertów wy³oni³a trzech laureatów. Wrêczenie nagród nast¹pi³o
w dniu 28 paŸdziernika br. podczas
IV Mazowieckiego Kongresu Obszarów
Wiejskich.

Pami¹tkowy dyplom oraz nagrodê
rzeczow¹ odebra³a
z r¹k Marsza³ka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika,
Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów
Wójt Gminy M.J. Batycka-W¹sik z nagrod¹ wrêczon¹ przez Marsza³ka
Wiejskich Urzêdu
Województwa Mazowieckiego A. Struzika i zastêpcê prezesa Agencji
Marsza³kowskiego Ra- Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa Z. Szalczyk
dos³awa Rybickiego
oraz Zastêpcê Prezesa Agencji Restrukroku na terenie województwa maturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zofii
zowieckiego”,
Szalczyk odebra³a Wójt Gminy Leszno- – A. £awniczak – podsekretarz Stanu w
wola Maria Jolanta Batycka-W¹sik.
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Gmina Lesznowola zajê³a II miejsce
Wsi – „Strategia rozwoju obszarów
za wspó³realizacjê projektu „Partnerwiejskich”,
stwo dla Rain Mana, Rain Man dla Part- – J. Koz³owski – Wojewoda Mazowiecnerstwa” maj¹cy na celu aktywizacjê
ki – „ Wspó³praca z samorz¹dami lozawodow¹ i spo³eczn¹ doros³ych osób
kalnymi z uwzglêdnieniem rozwoju
z autyzmem.
obszarów wiejskich”,
Konferencja poruszy³a wa¿ne dla Sa- – B. Kolipiñski – Zastêpca Dyrektora
morz¹dów tematy.
Mazowieckiego Biura Planowania
Kolejno g³os zabrali:
Regionalnego – „Planowanie prze– A. Struzik – Marsza³ek Województwa
strzenne na obszarach wiejskich
mazowieckiego: „Dzia³ania Samorz¹w kontekœcie zasad zrównowa¿onedu Województwa Mazowieckiego na
go rozwoju”,
obszarach wiejskich”,
– prof. dr hab. K. Duczkowska-Ma³ysz
– R. Rybicki – Dyrektor Departamenz AGH oraz dr B. Kusto i dr J. Rakowtu Rolnictwa i Modernizacji Tereska z SGGW: – referaty nt. wizji roznów Wiejskich Urzêdu Marsza³kowwoju obszarów wiejskich.
skiego, E. Szymanik – Zastêpca DyPrzedstawiciele przyby³ych licznie
rektora ds. Programu Operacyjnego samorz¹dów mieli okazjê zadania pytañ,
Kapita³ Ludzki, G. Œwiêtorecki – Za- czy wymiany pogl¹dów. By³o to niezwystêpca Dyrektora ds. Regionalnego kle wartoœciowe forum dla dyskusji na
Programu Operacyjnego Mazowiec- temat wsi mazowieckiej.
kiej Jednostki Wdra¿ania programów Unijnych – „Podsumowanie
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
dzia³añ samorz¹dowych do 2010
Sekretarz Gminy Lesznowola
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Gmina Fair Play
 Lesznowola
ponownie siêgnê³a
po najwy¿sz¹ nagrodê
Gmina Fair Play to bardzo presti¿owy konkurs skierowany do wszystkich gmin, które dbaj¹c o interesy spo³ecznoœci lokalnych stwarzaj¹ na swym terenie mo¿liwe najlepsze warunki dla rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej i inwestycyjnej.
Od lewej: Prof. Przemys³aw Kulawczuk, Mariola Uczkiewicz-Kampczyk, Maria
Jolanta Batycka-W¹sik i Adam Struzik

Podstawowym celem konkursu jest
popularyzowanie etyki w dzia³alnoœci
samorz¹dów, przejrzystoœæ procedur
oraz postaw godnych naœladowania,
sprzyjaj¹cych podejmowaniu przedsiêwziêæ inwestycyjnych.
Weryfikacja gmin bior¹cych udzia³
w konkursie przebiega kilkuetapowo.
W I etapie weryfikowane s¹ obszerne
ankiety konkursowe, w których gminy prezentuj¹ dotychczasowe dokonania i plany na przysz³oœæ. W II etapie
odpowiednio przygotowani audytorzy
przeprowadzaj¹ w gminach audyty
w celu weryfikacji danych zawartych w
ankietach. Kolejnym elementem weryfikacji jest badanie losowo wybranych
inwestorów prowadz¹cych inwestycje
na terenie gmin ubiegaj¹cych siê o certyfikat. Suma przyznanych przez audytorów i inwestorów ocen decyduje
o zdobyciu certyfikatu.
Krajowa Izba Gospodarcza by³a gospodarzem konferencji prasowej, na
której organizatorzy przedstawili laureatów IX edycji Konkursu „Gmina Fair
Play 2010”. Tegoroczna edycja prowadzona by³a w szeœciu kategoriach:
gmin wiejskich agro, gmin wiejskich
wielofunkcyjnych, miasteczek i ma³ych
miast, œrednich miast, du¿ych miast
oraz gmin turystycznych. Decyzj¹ kapitu³y Gminie Lesznowola przyznano
g³ówn¹ nagrodê – statuetkê oraz certyfikat w kategorii „gmin wiejskich
wielofunkcyjnych”.
W sowim przemówieniu skierowanym do organizatorów, laureatów
i prasy, Marsza³ek Województwa Ma-

zowieckiego Adam Struzik potwierdzi³
doskona³a markê nagrodzonych samorz¹dów. Stwierdzi³, i¿ to w³aœnie samorz¹dy kszta³tuj¹ kapitaln¹ wiêkszoœæ inwestycji w Polsce. Skierowa³
tak¿e wiele ciep³ych s³ów pod adresem
Gminy Lesznowola i Marii Jolanty Batyckiej-W¹sik – wójta gminy, podkreœlaj¹c i¿ zarówno gmina, jak i Pani Wójt
s¹ dobrze znane ze swych dokonañ
w ca³ej Polsce i stanowi¹ znak rozpoznawczy dla wysokiej jakoœci pracy Samorz¹du.
Konferencja prasowa by³a okazj¹ do
zaprezentowania przez laureatów swoistej „filozofii sukcesu”. Ka¿dy z nagrodzonych samorz¹dów, przy udziale
swoich przedstawicieli mia³ okazjê
przedstawiæ swój samorz¹d, jego sukcesy i dzia³ania, które na ten sukces
wp³ynê³y. Maria Jolanta Batycka-W¹sik
prezentuj¹c Gminê Lesznowola opowiedzia³a o kolejnych przedsiêwziêciach Samorz¹du, o jego priorytetach
i za³o¿eniach rozwoju. Odpowiada³a
te¿ na liczne pytania dziennikarzy.
Gratuluj¹c przyznania certyfikatu
Gminie Lesznowola, Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej napisa³ w liœcie do wójta gminy:
„Przyznanie Gminie Lesznowola tytu³u i certyfikatu „Gmina Fair Play” jest
docenieniem pracy i ogromnego wysi³ku pracowników Urzêdu. Dziêki Pañstwa pracy Lesznowola mo¿e poszczyciæ siê wieloma sukcesami, do których
bez w¹tpienia zaliczyæ mo¿na tytu³
„Gmina Fair Play”. Tytu³em tym bowiem pos³ugiwaæ siê mog¹ jedynie te

samorz¹dy, które dbaj¹c o interesy
spo³ecznoœci lokalnych stwarzaj¹ warunki dla rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej i inwestycyjnej.
Rok 2010 jest rokiem szczególnym.
W tym roku up³ywa 20 lat od wejœcia
w ¿ycie ustawy o samorz¹dzie terytorialnym. Reforma ta by³a obok transformacji gospodarczej jedn¹ z najwa¿niejszych reform jakie zrealizowano w
Polsce po 1989 roku. Od tej pory to
w³aœnie samorz¹d terytorialny kieruje i zarz¹dza sprawami publicznymi
w interesie mieszkañców. Jak s³uszna
to by³a decyzja pokazuje przyk³ad Pañstwa gminy. Lesznowola jest bowiem
dowodem na to, ¿e wiele mo¿na zmieniæ i zbudowaæ, jeœli znaczn¹ czêœæ
spraw publicznych jest powierzona
doskona³ym gospodarzom. Jestem g³êboko przekonany, ¿e najbli¿sze lata
bêd¹ dla Lesznowoli okresem kolejnych osi¹gniêæ, wielu inwestycji i doskona³ego rozwoju. ¯yczê Pani dalszych sukcesów.”
Uroczyste wrêczenie nagród i certyfikatów odbêdzie siê w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie w grudniu
bie¿¹cego roku.
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Sekretarz Gminy Lesznowola
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Orodek Zdrowia
w Magdalence
 finalist¹ konkursu
Modernizacja Roku 2009
Gmina Lesznowola zosta³a finalist¹ ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2009”. Kapitu³a doceni³a modernizacjê i rozbudowê Oœrodka Zdrowia w Magdalence, który wzi¹³ udzia³ w jednej z najliczniejszych kategorii „Obiekty Kultury, Sportu, Zdrowia i Rekreacji”. Uroczysta Gala, na któr¹ przyjechali finaliœci z ca³ej Polski
odby³a siê pod koniec sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie.
To ju¿ XIV edycja tego popularnego konkursu.

Wójt Maria Jolanta Batycka-W¹sik i Inspektor Adrianna Hodyra z Referatu RDM
na Gali na Zamku Królewskim w Warszawie

Gmina Lesznowola zg³osi³a do konkursu modernizacjê Oœrodka Zdrowia
w Magdalence, który dziêki tej gminnej
inwestycji m.in. zosta³ ca³kowicie przystosowany do potrzeb osób niepe³nosprawnych i zyska³ nowe oblicze. Celem
modernizacji by³o zwiêkszenie powierzchni u¿ytkowej dla przychodni
oraz poprawa stanu technicznego bu-

dynku. Dobudowano m.in. klatkê schodow¹ z dŸwigiem osobowym, wymieniono okna, ocieplono œciany zewnêtrzne.
Podczas modernizacji zadbano nie tylko o funkcjonalnoœæ i potrzeby niepe³nosprawnych pacjentów, ale i o estetykê. Elewacja zosta³a wykonana w jasnej
kolorystyce nawi¹zuj¹cej do otoczenia,
budynek zosta³ otoczony piêknym ogro-

Rada Samorz¹dowa z udzia³em
Lesznowoli na Zamku Królewskim

dzeniem, a od ul. S³onecznej nasadzono pas zieleni. Wnêtrze oœrodka zosta³o ca³kowicie odmienione – jest nowoczesne, utrzymane w ciep³ej, jasnej kolorystce. Ca³kowity koszt inwestycji wyniós³ 1 506 034,67 z³ i zosta³ pokryty
z bud¿etu Gminy Lesznowola.
Agnieszka Adamus
Inspektor ds. promocji gminy

nych umiejêtnoœci i postaw niezbêdnych
do budowania demokratycznego pañstwa prawa i spo³eczeñstwa obywatelskiego.
W pierwszej czêœci spotkania g³os
zabra³ Dyrektor Centrum – Jacek Strzemieczny, który podsumowa³ projekt –
„20 lat wspólnie” i podziêkowa³ samorz¹dom, które wziê³y
udzia³ w tym przedsiêwziêciu. Gmina
Lesznowola oczywiœcie te¿ realizowa³a
ten wa¿ny dla budowania lokalnej to¿samoœci projekt. Jego
celem by³o upamiêtnienie 20 rocznicy
pierwszych wyborów
samorz¹dowych w
wolnej Polsce. Zespo³y uczniów z gimnazjów w Mrokowie,
£az, Lesznowoli i No-

5 paŸdziernika 2010 r. przedstawicie- roku z myœl¹ o poprawie jakoœci systele Samorz¹du Gminy Lesznowola: Wójt mu oœwiaty, upowszechnianiu wiedzy
Gminy Maria Jolanta Batycka-W¹sik oraz obywatelskiej, promowaniu praktyczSekretarz Gminy Mariola Uczkiewicz-Kampczyk oraz Dyrektor Zespo³u Obs³ugi placówek Oœwiatowych Jacek Bulak uczestniczyli w wa¿nym dla samorz¹dowej oœwiaty spotkaniu. Inicjatorem
i g³ównym organizatorem spotkania na Zamku Królewskim w Warszawie by³a Fundacja
Centrum Edukacji Obywatelskiej – instytucja
oœwiatowa i organizacja pozarz¹dowa. Centrum powsta³o w 1994 Od lewej: J. Strzemieczny, M.J. Batycka-W¹sik, K. Szumilas, M. Uczkiewicz-Kampczyk, A. Szeniawski
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wej Iwicznej pod opiek¹ nauczycieli
przeprowadza³y wywiady ze swoimi rodzinami i s¹siadami na temat zmian, jakie zasz³y w ich miejscowoœci dziêki
dzia³alnoœci samorz¹du terytorialnego
i na tej podstawie stworzy³y prezentacje multimedialne poœwiêcone osi¹gniêciom Samorz¹du Gminy Lesznowola. Uroczysta prezentacja prac uczniów
z lesznowolskich szkó³ odby³a siê podczas konferencji „20-lat Samorz¹du
Gminy Lesznowola” w maju br.
W nastêpnej kolejnoœci g³os zabra³a
Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji
Narodowej – Krystyna Szumilas, która
zwróci³a uwagê na kszta³cenie obywatelskie uczniów w samorz¹dowej szkole, wspólne dzia³ania szkó³ z samorz¹dem terytorialnym, czy na zmiany podstawy programowej, które obliguj¹ nauczycieli do pracy z uczniami metod¹

projektu. Wg Pani Minister projekty te
mog³yby dotyczyæ np. szeroko pojêtej
edukacji obywatelskiej i byæ realizowane we wspó³pracy z samorz¹dem terytorialnym.
Wa¿nym g³osem podczas spotkania
by³a wypowiedŸ Andrzeja Szeniawskiego – Eksperta Centrum Edukacji Obywatelskiej i znanego samorz¹dowca, który
wskaza³ na zadania i rolê samorz¹dów
terytorialnych w budowaniu kapita³u
spo³ecznego, jakim s¹ nasi najm³odsi
obywatele.
Ostatnia czêœæ spotkania poœwiêcona by³a nowej inicjatywie Centrum Edukacji Obywatelskiej – projektowi „M³ody Obywatel”. Celem tego kolejnego
programu jest umo¿liwienie m³odym ludziom prowadzenia dzia³añ s³u¿¹cych
wzrostowi zaufania, wspó³pracy miedzy
ludŸmi, poczucia to¿samoœci lokalnej

i lepszej komunikacji na obszarze danego samorz¹du. W ramach programu nauczyciele i uczniowie otrzymaj¹ wiedzê
i narzêdzia pozwalaj¹ce badaæ te relacje. Na podstawie wyci¹gniêtych wniosków bêdzie mo¿na podejmowaæ dzia³ania obywatelskie s³u¿¹ce rozwojowi
lokalnemu we wskazanym przez badania obszarze. Dzia³ania te œwietnie wpisuj¹ siê w nowe standardy nauczania
przedmiotu wiedza o spo³eczeñstwie.
Przedstawiciele Samorz¹du Gminy
Lesznowola z niezwyk³¹ uwagê przys³uchiwali siê poszczególnym wypowiedziom, a refleksje, które siê pojawi³y
bêd¹ mia³y zapewne wp³yw na decyzjê
o realizacji projektu „M³ody Obywatel”
w lesznowolskich szko³ach.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO

Dostojny Goæ
w Lesznowoli
W niedzielê i poniedzia³ek 3-4 paŸdziernika w Gminie Lesznowola goœci³
ks. kardyna³ Józef Glemp. Prymas z³o¿y³
wizytê równie¿ w Urzêdzie Gminy Lesznowola, gdzie spotka³ siê z przedstawicielami samorz¹du, w tym gminnej
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Wizyta ks. kardyna³a zaczê³a siê w
niedzielê msz¹ œw. w kaplicy w Lesznowoli, nastêpnie dostojny goœæ m.in. odprawi³ mszê dla dzieci oraz udzieli³ m³odzie¿y sakramentu bierzmowania w parafii w Magdalence. Poniedzia³ek Prymas
Józef Glemp tak¿e spêdzi³ z m³odzie¿¹
odwiedzaj¹c szko³y w Lesznowoli oraz
£azach.
Do Urzêdu Gminy ks. kardyna³ zawita³ w towarzystwie ksiê¿y z parafii
w Magdalence – proboszcza ks. Miros³awa Cholewy, ks. Andrzeja Grefkowicza
oraz ks. Marcina Koœciechy. Wójt Gminy
Lesznowola Maria Jolanta Batycka-W¹sik
przedstawi³a goœciom prezentacjê ukazuj¹c¹ zmiany, jakie zasz³y w Gminie
w ci¹gu 20 lat od wprowadzenia reformy samorz¹dowej.
W tym okresie wybudowano m.in.
248 km sieci kanalizacyjnej, 3 nowoczesne oczyszczalnie œcieków, 140 km gmin-

Ks. Kardyna³ Józef Glemp na spotkaniu z Samorz¹dem Gminy Lesznowola, to jedna z wielu jego
wizyt w gminie

nych dróg utwardzonych, liczba przedsiêbiorców zwiêkszy³a siê z 30 do 4,5
tys., a ca³a gmina zmieni³a swój charakter z rolniczego na mieszkaniowo-us³ugowy. Pozytywne zmiany zasz³y równie¿
w dziedzinie oœwiaty, co tak¿e zauwa¿y³ wizytuj¹cy tego dnia szko³y Prymas
Glemp – Widzia³em piêkn¹ halê sportow¹
i boiska w Lesznowoli, kiedyœ o takich szko³ach mo¿na by³o tylko marzyæ – skomentowa³ ksi¹dz kardyna³.

Na zakoñczenie wizyty w urzêdzie
Prymas Józef Glemp poœwiêci³ obraz Ks.
Jerzego Popie³uszki jako pami¹tkê wizyty i nastêpnie uda³ siê do Zespo³u Szkó³
w £azach.
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Ju¿ tradycyjnie, jak co roku w sali
konferencyjnej Urzêdu Gminy w Lesznowoli odby³o siê bardzo uroczyste spotkanie. Okazj¹ do spotkania by³ „Dzieñ
Edukacji Narodowej”. W spotkaniu, które odby³o siê 14 paŸdziernika br. uczestniczyli Pañstwo Dyrektorzy wraz ze swoimi zastêpcami ze wszystkich lesznowolskich szkó³ i przedszkoli, a tak¿e przedstawiciele Samorz¹du Gminy Lesznowola – Maria Jolanta Batycka-W¹sik – Wójt
Gminy Lesznowola, Bo¿enna Korlak –
Przewodnicz¹ca Rady Gminy, Mariola
Uczkiewicz-Kampczyk – Sekretarz Gminy, El¿bieta Ob³uska – Skarbnik Gminy,
Jerzy Wiœniewski – Przewodnicz¹cy Komisji Polityki Spo³ecznej Rady Gminy,
Jacek Bulak – Dyrektor ZOPO.
W pierwszej, bardzo uroczystej czêœci spotkania, Pañstwo Dyrektorzy szkó³
i placówek oœwiatowych otrzymali od Samorz¹du Gminy serdeczne ¿yczenia oraz
symboliczne kwiaty. Druga czêœæ, to spotkanie przy kawie i s³odyczach. Pañstwo
Dyrektorzy dzielili siê refleksjami na temat, w jaki sposób w ich placówkach ob-

Dzieñ Edukacji Narodowej
w Gminie Lesznowola
chodzone jest w tym roku to œwiêto.
Poza tradycyjnymi ju¿ akademiami, przygotowanymi przez uczniów, Pañstwo
nauczyciele zaplanowali na ten dzieñ
wyjazdy do kina lub teatru.

Ca³e spotkanie przebiega³o w mi³ej
i serdecznej atmosferze.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO

Lesznowola Sportow¹ Gmin¹!!!
16 wrzeœnia br. w Pa³acu Lubomirskich w Warszawie odby³a siê uroczysta
Gala wrêczenia wyró¿nieñ „Sportowa
Gmina” zorganizowana przez Polski Klub
Infrastruktury Sportowej. Kapitu³a wyró¿nienia w sk³adzie: Monika Filipiuk
Ekspert PKIS ds. Funduszy UE, Gra¿yna

Rabsztyn Dyrektor Centrum Edukacji
Olimpijskiej PKOl, Krzysztof Miklas
dziennikarz i komentator sportowy, Danuta Burzyñska redaktor naczelna miesiêcznika „Builder”, Norbert Skupiñski
redaktor naczelny miesiêcznika „Sportplus” przyzna³a Gminie Lesznowola wyró¿nienie „Sportowa
Gmina”.
Kapitu³a bardzo wysoko oceni³a stan bazy
sportowej w Gminie
Lesznowola, w tym m.in.
stadiony lekkoatletyczne
w Nowej Iwicznej i Lesznowoli, hale sportowe
w Lesznowoli i w £azach, boisko Orlik oraz
place zabaw i rekreacji,
a tak¿e planowane inwestycje sportowe – boiska
przy Zespole Szkó³ Pu-

blicznych w Mrokowie i Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Kolejnym
punktem wyró¿niaj¹cym Gminê Lesznowola s¹ nak³ady finansowe na sport powszechny, a w szczególnoœci sport dzieci
i m³odzie¿y oraz iloœæ odbywaj¹cych siê
imprez sportowych z wykorzystaniem
istniej¹cej bazy sportowo-rekreacyjnej.
Wœród goœci honorowych wrêczaj¹cych wyró¿nienia znaleŸli siê znani sportowcy: Irena Szewiñska Wiceprezes
PKOl, Andrzej Supron Wicemistrz olimpijski, Mistrz Œwiata i Europy w zapasach, Jerzy Engel Dyrektor ds. Szkoleñ
PZPN. Nagrodê dla Gminy Lesznowola
odebrali Maria Jolanta Batycka-W¹sik –
Wójt Gminy Lesznowola oraz Rafa³ Skorek G³ówny specjalista ds. sportu.
Rafa³ Skorek
G³ówny specjalista ds. sportu

Wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-W¹sik
z wyró¿nieniem Sportowa Gmina wraz z Wiceprezes PKOl Iren¹ Szewiñsk¹
oraz Wicemistrzem olimpijskim Andrzejem Supronem
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W dniu 21 paŸdziernika 2010 r. w Sali
konferencyjnej Urzêdu Gminy Lesznowola odby³o siê wyj¹tkowe spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy Pani¹ Mariê
Jolantê Batyck¹-W¹sik oraz Mazowiecki
Zwi¹zek Pracodawców w Gminie Lesznowola. Spotkanie poœwiêcone by³o wa¿nym
tematom, miêdzy innymi kondycji lokalnych przedsiêbiorstw na tle aktualnej sytuacji gospodarczej kraju. Goœciem specjalnym by³ Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Pan Andrzej Arendarski.
Na spotkanie licznie przybyli zaproszeni Goœcie: przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Piasecznie, Powiatowego Urzêdu Pracy, Przedstawiciele Rady
Gminy Lesznowola z Przewodnicz¹c¹ –
Pani¹ Bo¿enn¹ Korlak. Goœci ciep³o przywita³a Wójt Gminy Pani Maria Jolanta
Batycka-W¹sik oraz Prezes Mazowieckiego Zwi¹zku Pracodawców w Gminie
Lesznowola Pan Jacek Arendarski.

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
na spotkaniu z przedsiêbiorcami
w Lesznowoli
Licznie zaznaczyli sw¹ obecnoœæ
Przedstawiciele Mazowieckiego Zwi¹zku
Pracodawców w Gminie Lesznowola.
Goœci wprowadzi³ do dyskusji Prezes
MZPwGL. Pierwszy w dyskusji wzi¹³
udzia³ Pan Andrzej Arendarski Prezes
Krajowej Izby Gospodarczej, przedstawi³ program wspierania rozwoju przedsiêbiorczoœci oraz pozytywnie odniós³
siê do sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w Polsce.
Mówi³ te¿ z wielkim uznaniem o
przedsiêbiorczoœci Gminy Lesznowola,
zwracaj¹c uwagê na wiele osi¹gniêæ,

nagród oraz sukcesów w ramach konkursów: m.in. „Europejskie Nagrody
Przedsiêbiorczoœci”, „Gmina Fair Play”,
„Europejska Gmina” czy „Samorz¹d Przyjazny Przedsiêbiorczoœci”. Stwierdzi³, ¿e
konkursy te s¹ wyró¿nieniem i popularyzacj¹ ciekawych inicjatyw promuj¹cych wysok¹ jakoœæ przedsiêbiorczoœci
w Gminie Lesznowola.
Ma³gorzata Wiœniakowska
Inspektor ds. wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi

Goœciem specjalnym spotkania by³ Prezes Krajowej Izby Gospodarczej – dr Andrzej Arendarski

Dynamiczny wzrost liczby
przedsiêbiorstw w Lesznowoli
 ewenement na skalê Polski
Lesznowola to jedna z nielicznych gmin w kraju gdzie nast¹pi³ wzrost przedsiêbiorczoœci i rozwój iloœciowy ma³ych i œrednich firm. Mimo spowolnienia
gospodarczego iloœæ firm w Gminie Lesznowola zwiêkszy³a siê o prawie 60%.
Instytut EUROTEST z Gdañska – wykonawca specjalistycznych badañ, analiz spo³ecznych i ekonomicznych, prognoz gospodarczych, badañ rynku oraz
oceny kierunków zaspokajania potrzeb
mieszkañców, jest autorem opracowania
„Rozwój przedsiêbiorczoœci w Lesznowoli w latach 2006-2010”.

Z opracowania wynika, ¿e Lesznowola jest jedn¹ z nielicznych gmin
w kraju, gdzie nast¹pi³ wzrost przedsiêbiorczoœci i rozwój iloœciowy firm ma³ych i œrednich. Podstawê wszystkich
wspó³czesnych gospodarek europejskich stanowi¹ ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa i to w³aœnie dziêki nim gospo-

darka zawdziêcza swój wzrost. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 3,5 miliona ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, co stanowi blisko 98% wszystkich zarejestrowanych firm. Tworz¹ one
48,6% PKB. Na terenie Lesznowoli funkcjonuje 4472 firmy (stan na koniec I pó³rocza 2010 r.), a firm ma³ych i œrednich
jest 99,3%.
Kryteria klasyfikacji przedsiêbiorstw
s¹ nastêpuj¹ce:
– przedsiêbiorstwo œrednie – mniej ni¿
250 pracowników, roczny obrót nie
przekracza 50mln EUR,
– przedsiêbiorstwo ma³e – mniej ni¿ 50
pracowników, roczny obrót nie przekracza 10 mln EUR,
– mikroprzedsiêbiorstwo – mniej ni¿
10 pracowników, roczny obrót nie
przekracza 2 mln.

12

lesznowola 40 srodki.p65

12

10-11-04, 20:21

Biuletyn Informacyjny nr 40 – 2010

W okresie od 2006 roku do I pó³rocza 2010 roku, mimo spowolnienia gospodarczego w Polsce i na œwiecie, iloœæ
firm w gospodarce Gminy Lesznowola
zwiêkszy³a siê o 1675 firm, tj. o 59,8%.
W tym samym okresie iloœæ firm w skali
kraju zwiêkszy³a siê o 2,9%. W pierwszym pó³roczu 2010 r. przyby³o w Lesznowoli 487 firm tj. wzrost o 12,2%.
W kryzysowym 2009 r. powsta³o 377
firm tj. wzrost o 10,4%, gdzie w tym sa-

mym okresie iloœæ firm w skali kraju
zmniejszy³a siê o 0,4%.
Analizuj¹c powy¿sze zmiany w rozwoju gospodarki Gminy Lesznowola
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w latach 2006-2010
nast¹pi³ wzrost iloœciowy podmiotów
gospodarczych w dziedzinach handlu,
us³ug dla firm i ludnoœci, us³ug budownictwa i produkcji. Najwiêkszy wzrost
iloœci firm ma³ych i œrednich nast¹pi³
w nastêpuj¹cych sekcjach: handel hurto-

wy, detaliczny i naprawy (wzrost o 663
firmy, tj 56,9%) oraz o 232 firmy przy dynamice wzrostu 44,5% – obs³uga nieruchomoœci obejmuj¹ce doradztwo, dzia³alnoœæ prawnicz¹, rachunkowo-handlow¹, badania i analizy.
W podsumowaniu opracowania autorzy stwierdzili, ¿e Gmina Lesznowola
jest jedn¹ z nielicznych gmin w Polsce,
gdzie w latach 2006-2010 nast¹pi³ tak
du¿y przyrost liczby firm, pomimo
znacznego spowolnienia tempa rozwoju gospodarki w Polsce i na œwiecie.
Eurotest uwa¿a, i¿ tak wielki sukces
by³ mo¿liwy dziêki wykorzystaniu przez
gminê posiadanych warunków w po³¹czeniu z tworzeniem przez samorz¹d
doskona³ych szans rozwoju dla istniej¹cych i nowych przedsiêbiorstw.
Przeanalizowane przez EUROTEST
dane pochodz¹ z bazy REGON, oraz bazy
G³ównego Urzêdu Statystycznego.
Artyku³ przygotowano
na podstawie opracowania
Instytutu Eurotest

Studenckie warsztaty projektowe w Lesznowoli

„Teoria a praktyka w sporz¹dzaniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów wiejskich” – to temat warsztatów planistycznych, które na pocz¹tku paŸdziernika odby³y siê w Gminie Lesznowola. Uczestniczyli w nich studenci z ko³a naukowego warszawskiej SGGW. Studentów do
Lesznowoli zaprosi³a Wójt Maria Jolanta Batycka-W¹sik.
Studenci Ko³a Naukowego Gospodarki Przestrzennej w Szkole G³ównej
Gospodarstwa Wiejskiego goœcili w Gminie Lesznowola w dniach 7-9 paŸdziernika br.
3-dniowe warsztaty, sk³adaj¹ce siê
z czêœci wyk³adowej, prac terenowych
oraz opracowania kameralnego, to dla
studentów doskona³a okazja do wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej w praktyce oraz do zdobycia doœwiadczenia w procesie tworzenia planów miejscowych.

Nadzór merytoryczny oraz fachow¹
pomoc przy pracach projektowych zapewnili liczni pracownicy naukowi
Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego z nastêpuj¹cych jednostek dydaktycznych:
– Katedra Architektury Krajobrazu,
– Samodzielna Pracowania Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych,
– Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu,
– Katedra Urz¹dzania Lasu, Geomatyki
i Ekonomiki Leœnictwa.

Zaœ swoim doœwiadczeniem zawodowym podzielili pracownicy Urzêdu Gminy Lesznowola oraz pañstwo radni.
W warsztatach wziêli udzia³:
– cz³onkowie Komisji Polityki Przestrzennej Rady Gminy,
– pracownicy Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,
– kierownik Referatu Przygotowania
i Realizacji Inwestycji.
Pierwszego dnia warsztatów uczestników i zgromadzonych goœci – studentów, kadrê nauczycielsk¹, deweloperów
dzia³aj¹cych na terenie gminy, przedstawicieli Samorz¹du Gminy Lesznowola
oraz pracowników urzêdu – serdecznie
powita³a „gospodyni” warsztatów Wójt
Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-W¹sik. Uczestnicy wys³uchali referatów pracowników SGGW dotycz¹cych
m.in. technicznych, prawnych i ekonomicznych aspektów planowania przestrzennego. Natomiast w kulisy swojej
pracy zwi¹zanej z planowaniem przestrzennym wprowadzili studentów: Ewa
Gurtowska i Rados³aw D¹browski z Re-
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feratu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz Andrzej Olbrysz – Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji. Po czêœci merytorycznej studenci wraz z opiekunami udali siê
na zajêcia terenowe.
Drugiego dnia uczestnicy warsztatów
m.in. zajmowali siê analiz¹ uwarunkowañ zagospodarowania terenów oraz
prezentowali plansze i dyskutowali nad
za³o¿eniami projektowymi.
Podczas trzeciego – ostatniego dnia
warsztatów, studenci mieli okazjê zaprezentowaæ opracowane przez siebie podczas zajêæ koncepcje zagospodarowania
terenu.
Studenci trafili do Gminy Lesznowola nie przez przypadek. Lesznowola to
jedyna gmina w rejonie Warszawy i jedna z nielicznych w Polsce posiadaj¹ca
aktualny plan zagospodarowania przestrzennego dla niemal ca³ego terenu
gminy (98,5%).

Warsztaty projektowe zorganizowali studenci z Ko³a Naukowego Gospodarki Przestrzennej
w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego przy udziale Samorz¹du Gminy Lesznowola

Dziêki warsztatom studenci gospodarki przestrzennej – przyszli autorzy
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego – mogli poznaæ z³o¿onoœæ procesu sporz¹dzania dokumentów planistycznych oraz dzia³añ zmierzaj¹cych do integracji trzech podstawo-

wych elementów prawid³owego i przemyœlanego procesu zarz¹dzania przestrzeni¹ niezurbanizowan¹: œrodowiska,
spo³eczeñstwa i gospodarki.
Agnieszka Adamus
Inspektor ds. promocji gminy

Tygodnik S¹siadów PASSA Nr 39 – 14.10.2010

Najwiêkszym potencja³em zawsze s¹ LUDZIE
Rozmowa z Maria Jolant¹ Batyck¹-W¹sik, wójtem gminy Lesznowola, laureatk¹ konkursu „Wójt Roku”
organizowanego przez Program Pierwszy TVP

Po laurach przyznanych gminie Lesznowola w ubieg³ym roku m.in. przez presti¿owy magazyn Forbes oraz dziennik
Rzeczpospolita, osi¹gniêcia lesznowolskiego samorz¹du dostrze¿ono tak¿e
w Senacie RP. Nie chcia³bym byæ banalny, ale wprost ciœnie siê na usta pytanie, sk¹d bierze siê fenomen Lesznowoli? Czy jest jakaœ recepta, po której zastosowaniu mo¿na w kilka lat przekszta³ciæ podwarszawski zaœcianek w zamo¿n¹ gminê, do której powa¿ni inwestorzy pchaj¹ siê drzwiami i oknami?
Rzeczywiœcie, w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat nasza gmina przekszta³ci³a
siê z gminy typowo rolniczej w gminê
o charakterze mieszkaniowo-us³ugowym. Nie ma gotowej recepty na skuteczne zarz¹dzanie w samorz¹dzie. Tê
receptê nale¿y tworzyæ w zale¿noœci od
ró¿norodnych uwarunkowañ. W mojej
ocenie najwa¿niejsze zawsze s¹: wizja

rozwoju, okreœlenie priorytetów i konsekwencja w dzia³aniu. Najwiêkszym potencja³em ka¿dej organizacji, w tym
gminy Lesznowola, s¹ ludzie. Mam na
myœli naszych mieszkañców, radê gminy oraz zespó³ pracowników samorz¹dowych. Wspólnie tworzymy dobre warunki dla rozwoju.
Przechodz¹c do konkretów zapytam
o bud¿et gminy...
Bud¿et gminy na rok 2010 wynosi: po
stronie dochodów 121.762,247 z³, a po
stronie wydatków 124.762,247 z³.
Z lektury roczników statystycznych wynika, ¿e bud¿et Lesznowoli wzrasta³
z roku na rok w postêpie geometrycznym. W 2007 roku gmina dysponowa³a
bud¿etem inwestycyjnym w wysokoœci
prawie 50 milionów z³. Czy globalny
kryzys dotar³ tak¿e do waszych bram,
bo dla Warszawy okaza³ siê niezwykle

dotkliwy? Ile planujecie wydaæ na inwestycje w tym roku?
Kryzys dotkn¹³ równie¿ nasz¹ gminê.
Udzia³y w podatku dochodowym od
osób fizycznych i osób prawnych zmniejszy³y siê w stosunku do wskaŸników
przekazanych przez ministra finansów
prawie o 30 proc.
Ponadto stagnacja na rynku nieruchomoœci spowodowa³a brak wp³ywów z tytu³u podatku od czynnoœci cywilnoprawnych oraz z tytu³u planowanej sprzeda¿y gruntów. Planowane wydatki inwestycyjne wynosz¹ w bie¿¹cym roku
36.241,369 z³.
Jaki by³ procentowy wzrost tegorocznego bud¿etu w odniesieniu do roku poprzedniego?
Plan dochodów na 2010 r. –
121.762,247 z³, dochody wykonane
w 2009 r. – 81.699.692,58 z³, co daje
wzrost o 49,03 proc.
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Najwa¿niejsze inwestycje to: budowa
kolejnych stacji uzdatniania wody, rozbudowa oczyszczalni œcieków w £azach
oraz budowa nowej oczyszczalni œcieków w Zamieniu, budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowoœciach Stefanowo, Garbatka, £oziska, Jazgarzewszczyzna, Janczewice, Podolszyn. Ponadto
modernizacja i budowa urz¹dzeñ melioracyjnych, kontynuacja budowy Centrum
Edukacji i Sportu w Mysiadle, kontynuacja budowy obiektów sportowych w
Mrokowie oraz budowa dróg gminnych.
Priorytetem jest równie¿ budowa obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 721 przy
wspó³pracy z Zarz¹dem Województwa
Mazowieckiego.
Od lat lesznowolski samorz¹d stawia na
oœwiatê. Dlaczego akurat na oœwiatê?
Inwestowanie w oœwiatê jest najlepsz¹ inwestycj¹ – przecie¿ wiedza jest
najwy¿sz¹ stop¹ zwrotu. Dlatego nasze
placówki oœwiatowe s¹ nowoczesne
i dobrze wyposa¿one, a kadra pedagogiczna i specjalistyczna bardzo profesjonalna. Ponadto tworzymy bogaty katalog zajêæ pozalekcyjnych.
Nasi uczniowie bior¹ tak¿e udzia³
w miêdzynarodowych projektach, dziêki którym maj¹ szansê poznawaæ swoich rówieœników z Unii Europejskiej. Wyniki sprawdzianów, zarówno w szko³ach
podstawowych jak i w gimnazjach, wykraczaj¹ ponad œredni¹ w krajow¹, wojewódzk¹, powiatow¹, a nawet miasta
sto³ecznego Warszawy. To s¹ wymierne
efekty inwestowania w oœwiatê.
O nowej inwestycji oœwiatowej w Mysiadle, ponoæ na miarê XXII wieku, zaczynaj¹ kr¹¿yæ legendy. Proszê uchyliæ
r¹bka tajemnicy...
Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle to rzeczywiœcie obiekt bardzo nowoczesny, o ciekawej architekturze
i wielu innowacyjnych rozwi¹zaniach
takich jak np.: boiska na p³askim dachu
nad hal¹ sportow¹, zielony dach rekreacyjny, wie¿a widokowa z amfiteatraln¹ widowni¹ na lekko opadaj¹cej p³aszczyŸnie dachu nad sal¹ konferencyjn¹
oraz ze œciankami wspinaczkowymi, czy
interaktywne œcie¿ki edukacyjne.
Obiekt bêdzie wyposa¿ony w szereg
rozwi¹zañ przyjaznych œrodowisku, takich jak panele s³oneczne do ogrzewa-

nia wody u¿ytkowej, wentylacja mechaniczna z systemem odzysku ciep³a.
Przewidziano równie¿ mo¿liwoœæ instalacji turbin gazowych wytwarzaj¹cych
pr¹d elektryczny i ciep³o do ogrzewania pomieszczeñ.
Obecnie jesteœmy w trakcie budowy
I etapu CEiS, który planujemy zakoñczyæ 1 wrzeœnia 2011 roku. Inwestycja
obejmuje budowê hali sportowej, segmentu dydaktycznego gimnazjum, fundamentów segmentu szko³y podstawowej, sali teatralnej i biblioteki do stanu
„zero”.
Zakoñczenie budowy kolejnych etapów przewidziano na rok 2012, a ca³kowity szacunkowy koszt przedsiêwziêcia to 76.757,416 z³. W Centrum naukê
pobieraæ bêdzie oko³o 840. dzieci w 2528 osobowych klasach. Docelowo przewidujemy wzrost liczby uczniów do 924
osób.
Sport wi¹¿e siê niejako z oœwiat¹. Co
s³ychaæ u Pañstwa na tej niwie?
O pozycji sportu u nas mo¿e œwiadczyæ wyró¿nienie „Sportowa Gmina”
przyznane Lesznowoli przez Polski Klub
Infrastruktury Sportowej. Kapitu³a bardzo wysoko oceni³a stan bazy sportowej w gminie Lesznowola, w tym m.in.
stadiony lekkoatletyczne w Nowej Iwicznej i Lesznowoli, hale sportowe w Lesznowoli i w £azach, boisko Orlik oraz place zabaw i rekreacji, a tak¿e planowane
inwestycje sportowe – boiska przy Zespole Szkó³ Publicznych w Mrokowie
i Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle.
Kolejnym punktem wyró¿niaj¹cym gminê Lesznowola s¹ nak³ady finansowe na
sport powszechny, w szczególnoœci
sport dzieci i m³odzie¿y, oraz iloœæ odbywaj¹cych siê imprez sportowych z wykorzystaniem istniej¹cej bazy sportoworekreacyjnej.
Skoro jesteœmy przy sporcie zapytam
tak¿e o jego dzia³ zwany rekreacj¹. Planowa³a pani swego czasu urz¹dzenie
œcie¿ki rowerowej od Piaseczna a¿ do
Magdalenki. Uda³o siê zrealizowaæ to
zamierzenie?
Uda³o siê zrealizowaæ odcinek od
Magdalenki do Kolonii Lesznowola, kolejny etap przed nami. Jesteœmy na dobrej drodze, gdy¿ uzgodniono ostatecznie projekty techniczne z zarz¹dc¹ drogi wojewódzkiej. W najbli¿szym czasie
bêdziemy wnioskowaæ o wydanie pozwolenia na budowê. Inwestycja ta bê-

FOT. LECH KOWALSK

Priorytety inwestycyjne na najbli¿sze
lata?
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dzie realizowana w partnerstwie z Mazowieckim Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich, który przeka¿e nam prefabrykaty
betonowe, a my sfinansujemy wykonawstwo.
Porozmawiajmy o drogach, bo, jak wiadomo, bez dobrych dróg nie ma mowy
o jakimkolwiek rozwoju. Od lat Lesznowola ma spory udzia³ finansowy
w budowie i remontach dróg powiatowych, przebiegaj¹cych przez tereny
gminy. W jakim zakresie partycypujecie finansowo w tego typu przedsiêwziêciach? Jakie aktualnie zadania s³u¿¹ce poprawie komunikacji s¹ realizowane na terenie Lesznowoli i jakie s¹
plany w tym zakresie?
Wieloletnia wspó³praca ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie w zakresie wspólnej budowy dróg powiatowych na terenie gminy Lesznowola
w znacznym stopniu poprawi³a bezpieczeñstwo na przedmiotowych drogach. Udzia³ finansowy gminy kszta³tuje siê na ró¿nym poziomie, od 50 do
90 proc.
Niedawno zakoñczyliœmy wspóln¹
inwestycjê z Starostwem Powiatowym
przy przebudowie skrzy¿owania ulic S³onecznej i Wojska Polskiego w zakresie
budowy dodatkowych lewoskrêtów
w kierunku Piaseczna i Go³kowa, jak
równie¿ sygnalizacji œwietlnej, wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, to jest chodnikami i bezpiecznymi przejœciami dla
pieszych.
Ponadto wspólnie wykonaliœmy w
ostatniej kadencji przebudowê ul. Jednoœci w Janczewicach, przebudowê ul.
Krasickiego w Nowej Woli i Nowej Iwicznej, przebudowê ul. Postêpu w Nowej
Woli i Zgorzale, przebudowê ul. Œwi¹tkiewicz w Mrokowie, przebudowê
ul. Wojska Polskiego w Lesznowoli i Wilczej Górze. W planach jest przebudowa
kolejnych dróg, to jest dokoñczenie
przebudowy ul. Wojska Polskiego we
W³adys³awowie, ul. Rejonowej w Mrokowie i Woli Mrokowskiej oraz ul. Szkolnej w Nowej Woli.
Gmina wybudowa³a w ostatnich latach
budynki komunalne w £azach i Zamieniu, z których jeden, dziêki uzyskaniu
dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego, powsta³ praktycznie za darmo. Czy
planujecie budowê kolejnych domów
komunalnych? Jakie s¹ potrzeby mieszkaniowe gminy?

W ostatnich latach wybudowano dwa
budynki mieszkalne: w £azach i Zamieniu. Oba uzyska³y dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. S¹ to ³adne nowoczesne obiekty, w których znajduj¹ siê ³¹cznie 62 mieszkania. Budynek
w Zamieniu zosta³ wyró¿niony statuetk¹ „Srebrnego ¯urawia” – nagrod¹ za
estetykê i dobry smak w architekturze.
W planach jest budowa kolejnych obiektów mieszkalnych m.in. w Lesznowoli.
Liczba rodzin zainteresowanych mieszkaniem komunalnym wynosi 50.
Czy zakoñczono proces oczyszczania
gminy ze szkodliwego dla zdrowia azbestu, który swego czasu by³ podstawowym materia³em budowlanym na terenach wiejskich?
Gmina Lesznowola posiada opracowany i uchwalony w 2007 roku Uchwa³¹
Rady Gminy Nr 83/VII/2007 „Program
usuwania azbestu oraz wyrobów zawieraj¹cych azbest na terenie gminy Lesznowola”. Sporz¹dzona zosta³a równie¿
ewidencja azbestu na terenie gminy.
Z zebranych danych wynika, ¿e na terenie gminy wystêpuje oko³o 1875 ton wyrobów azbestowych.
Od roku 2007 gmina prowadzi akcjê
bezp³atnego odbioru od mieszkañców
wyrobów zawieraj¹cych azbest. Œrodki
finansowe pochodzi³y w latach 20072009 z Gminnego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, obecnie z bud¿etu gminy.
Jeœli chodzi o liczby, to w 2007 roku
z terenu gminy Lesznowola zosta³o odebranych i przekazanych na sk³adowisko
odpadów niebezpiecznych oko³o
200 ton odpadów zawieraj¹cych azbest,
w 2008 – 220 ton, w 2009 – 330 ton.
W roku bie¿¹cym zbiórka zosta³a rozpoczêta we wrzeœniu, do chwili obecnej
z terenu naszej gminy odebrano 70 ton
materia³ów budowlanych zawieraj¹cych
azbest. Jest to prawie 50 proc. z szacowanej iloœci azbestu z terenu gminy
Lesznowola. Ostateczny termin zobowi¹zañ Polski do uprz¹tniêcia azbestu
z terenu naszego pañstwa up³ywa z koñcem 2032 roku.
Wykorzystanie funduszy strukturalnych
z Unii Europejskiej. Jak pani, jako kierownik Urzêdu Gminy Lesznowola, ocenia dzia³ania swoich urzêdników na tym
polu? Jakie inwestycje uda³o wam siê
zrealizowaæ za pomoc¹ œrodków pozyskanych z UE?

Zespó³ pracowników, który jest odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy
unijnych, to skuteczni profesjonaliœci.
Udaje nam siê pozyskiwaæ œrodki pochodz¹ce z funduszy Unii Europejskiej. Ju¿
w ramach funduszu przedakcesyjnego
SAPARD uzyskaliœmy ok. l,7 mln z³ na
budowê kanalizacji sanitarnej.
Ponadto uzyskaliœmy œrodki na budowê dwóch oczyszczalni œcieków, sieci
wodoci¹gowej oraz budowê Centrum
Integracji Spo³ecznej w Janczewicach.
Gmina specjalizuje siê w pozyskiwaniu œrodków unijnych na realizacjê tzw.
projektów miêkkich. Zrealizowaliœmy
trzy projekty ze wsparcia Europejskiego Funduszu Spo³ecznego: „Partnerstwo
dla Rain Man’a – Rain Man dla Partnerstwa”, w wyniku czego na terenie naszej gminy powsta³o pierwsze w Polsce
Przedsiêbiorstwo Spo³eczne, „Szko³a
Marzeñ”, w którym lesznowolskie gimnazja zrealizowa³y projekty edukacyjne
oraz „Jêzyk obcy szans¹ na zwiêkszenie
kwalifikacji pracowników instytucji samorz¹dowych w Gminie Lesznowola”
dotycz¹cy szkoleñ jêzykowych dla pracowników gminnych jednostek samorz¹dowych.
Dziêki pozyskanym funduszom unijnym Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej realizuje trzeci¹ ju¿ edycjê projektu
„Kapita³ na przysz³oœæ” skierowanego do
osób bezrobotnych. W 2010 roku gmina zrealizowa³a dwa projekty edukacyjne, maj¹ce na celu przybli¿enie tematyki pozyskiwania funduszy unijnych. Warto tak¿e dodaæ, ¿e dziêki wsparciu ze
œrodków Komisji Europejskiej wspólnie
z zagranicznymi partnerami prowadzone s¹ projekty dotycz¹ce miêdzynarodowej wymiany m³odzie¿y.
¯eby nie by³o zbyt s³odko proszê powiedzieæ, co siê w tej kadencji samorz¹dowi Lesznowoli nie uda³o?
Pozyskaæ inwestora w celu budowy
szpitala dla naszych mieszkañców
w miejscowoœci Zamienie. Mamy bardzo
atrakcyjny teren, wyposa¿ony we
wszystkie media z przeznaczeniem
w planie zagospodarowania przestrzennego w³aœnie pod us³ugi zdrowia. Mimo
¿e w tym roku nie uda³o siê zrealizowaæ
tego przedsiêwziêcia jestem optymistk¹. Mam nadziejê, ¿e w przysz³oœci uda
siê nam ten cel osi¹gn¹æ.
Rozmawia³
Tadeusz Porêbski
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I n w e s t y c j e
W dniu 15 paŸdziernika dokonano
odbioru nowych boisk szkolnych przy
Szkole w Mrokowie. Uczniowie szko³y
maj¹ obecnie do dyspozycji:
– boisko do koszykówki i pi³ki siatkowej o wymiarach 17 m na 30 m,
z powierzchni¹ poliuretanow¹,
– boisko do tenisa i siatkówki o wymiarach 17m na 30 m pokryte trawa syntetyczn¹,
– boisko do gry w dwa ognie i do pi³ki
no¿nej o wymiarach 18 m na 27 m,
pokryte traw¹ syntetyczn¹
Boiska wyposa¿one s¹ w pi³kochwyty z siatki polietylenowej. Ponadto wybudowano system odwodnienia powierzchni boisk.
Ci¹gi pieszo-jezdne i piesze otaczaj¹ce szko³ê wykonane pierwotnie z p³yt
chodnikowych zosta³y przebudowane
i pokryte kostk¹ burkow¹ betonow¹.

Inwestycje w Gminie Lesznowola
 IV kwarta³ 2010
Na placu zabaw przed szko³¹ za³o¿ono nowy trawnik. Aby
dzieci mog³y jak najszybciej korzystaæ z placu zastosowano
trawê z rolki. Na pozosta³ym terenie za³o¿ono trawniki metod¹ siewu. Doko³a boisk i w s¹siedztwie palcu zabaw posadzono ¿ywop³oty z tui oraz
drzewa liœciaste.
Trwaj¹ prace przy budowie
Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle. Prowadzone s¹ roboty Nowe boisko do koszykówki w Mrokowie
ne du¿e iloœci zieleni izolacyjnej. Docezwi¹zane z wykonaniem fundamentów.
Zosta³ wybrany wykonawca nowej lowo oczyszczalnia bêdzie mia³a przeOczyszczalni Œcieków w Zamieniu. W ra- pustowoœæ 1300 m3/d.
mach realizacji zadania wybudowane
Trwa ocena ofert z³o¿onych przez
zostan¹ miedzy innymi dwa re- wykonawców na budowê odcinka pó³aktory o konstrukcji betono- nocnej magistrali wodoci¹gowej Mysiawej. Bêd¹ one przykryte da- d³o – Zgorza³a w ul. Gogoliñskiej. Prace
chem i wyposa¿one w nowo- rozpoczn¹ siê jeszcze w tym roku.
czesne urz¹dzenia, dziêki którym ha³as ani nieprzyjemne zaJoanna ¯urkowska-Beta
pachy nie wydostan¹ siê na zeInspektor w Referacie
wn¹trz. Na ca³ym terenie
Przygotowania i Realizacji Inwestycji
oczyszczalni zostan¹ nasadzoOdbiór boisk w Mrokowie: od lewej inspektor Joanna ¯urkowska-Beta,
Jan Lewczuk – kierownik budowy i przedstawiciel wykonawcy
oraz Marek Ruszkowski – Zastêpca Wójta Gminy Lesznowola

Budowa najwiêkszej inwestycji
w gminie  Centrum Edukacji
i Sportu w Mysiadle
W lesznowolskim CEiS bêdzie uczy³o siê ok. 900 uczniów ze szko³y podstawowej i gimnazjum, jednak dziêki innowacyjnym rozwi¹zaniom i nietuzinkowej architekturze Centrum nie bêdzie „zwyk³¹” szko³¹.
Obiekt bêdzie têtni³ ¿yciem równie¿
po ostatnim dzwonku szkolnym – takie
by³o za³o¿enie tej inwestycji. Do dyspozycji mieszkañców bêdzie scena teatralna z profesjonalnym nag³oœnieniem, za-

pleczem i widowni¹ na 400 miejsc. Zaœ
dla mi³oœników sportu – hala sportowa,
krêgielnia, si³ownia i klub fitnes, a na
zewn¹trz boisko, bie¿nia, skatepark
i plac zabaw dla dzieci.

Znakiem rozpoznawczym Centrum
bêdzie wysoka na 25 metrów wie¿a widokowa ze œciank¹ wspinaczkow¹.
Specjalne „zadanie” bêd¹ mia³y dachy
obiektu. Bêd¹ urz¹dzone tam œcie¿ki
edukacyjne i ogrody, czêœæ to atria doœwietlaj¹ce szkolne wnêtrza, a na czêœci
zamontowane bêd¹ ogrzewaj¹ce wodê
kolektory.
Budowa rozpoczê³a siê w czerwcu,
aktualnie prowadzone s¹ prace zwi¹zane z wykonaniem fundamentów.
I etap obejmuje budowê hali sportowej, segmentu dydaktycznego gimnazjum, fundamentów segmentu szko³y podstawowej, sali teatralnej i biblio-
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teki 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 i zieleñ.
We wrzeœniu 2011 planowane jest
oddanie segmentu gimnazjum, segmentu ¿ywieniowego, kot³owni, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu przy szkole. Planowany termin ukoñczenie prac
w pozosta³ej czêœci budynku g³ównego
to kwiecieñ roku 2012.
Agnieszka Adamus
Inspektor ds. promocji gminy

Wizualizacja z góry oraz wizualizacje wnêtrz

Mi³a niespodzianka spotka³a kierowców korzystaj¹cych z PKP i Kolei Mazowieckich, którzy parkuj¹ swoje pojazdy
przy stacji PKP Nowa Iwiczna.
Z inicjatywy Samorz¹du Gminy Lesznowola powstaje du¿y, bezpieczny parking a¿ na 103 miejsca postojowe.
O przedmiotowy parking Gmina Lesznowola walczy³a kilka lat z zarz¹dem
spó³ki PKP S.A. W zwi¹zku z brakiem
jakiegokolwiek postêpu w sprawie Samorz¹d Gminy Lesznowola, na czele
z Pani¹ Wójt postanowi³ samodzielnie
wybudowaæ parking, w celu u³atwienia
swoim mieszkañcom korzystania z transportu szynowego.
Aby zbudowaæ parking Gmina Lesznowola wydzier¿awi³a teren o powierzchni 3000 m2, zlokalizowany w pobli¿u stacji PKP. Pierwsza umowa dzier¿awy zosta³a podpisana na 3 lata, a wysokoœæ czynszu za w/w grunt wynosi
9000,00 z³ brutto miesiêcznie.

Nowy
parking
w Nowej
Iwicznej
Parking jest wykonywany z p³yt typu
YOMB, powszechnie stosowanych dla
tego typu obiektów. Koszt inwestycji jest
szacowany na ok. 400 000,00 z³. Przedmiotowe œrodki w ca³oœci pochodz¹
z bud¿etu Gminy Lesznowola.
Do dyspozycji kierowców jest ju¿
dostêpnych ok. 70 miejsc postojowych
i z ka¿dym dniem sukcesywnie przybywaj¹ kolejne.

Miejsca parkingowe bêd¹ nieodp³atne dla Mieszkañców Gminy Lesznowola
zameldowanych na pobyt sta³y lub Mieszkañców Gminy Lesznowola mieszkaj¹cych na terenie naszej gminy i rozliczaj¹cych siê ze swoich dochodów w Urzêdzie
Skarbowym w Piasecznie.
Karolina Pichnej
Referat Budowy, Utrzymania Dróg
i Zasobów Mieszkaniowych
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Ze wzglêdu na sprzyjaj¹c¹ pogodê
oraz mniejszy ruch, okres letniej kaniku³y to dobry czas na remonty dróg i inne inwestycje drogowe. Nie inaczej by³o
w Gminie Lesznowola.
W po³owie sierpnia oddano do u¿ytku zmodernizowane skrzy¿owanie
ul. S³onecznej z ul. Wojska Polskiego
w Lesznowoli wraz z budow¹ sygnalizacji œwietlnej. Inwestycja obejmowa³a
równie¿ budowê chodników oraz dodatkowych pasów ruchu do skrêtu. Samorz¹d Gminy Lesznowola (na czele Wójt
Mari¹ Jolant¹ Batyck¹-W¹sik, która bardzo zaanga¿owa³a siê tê inwestycjê) ma
nadziejê, i¿ dziêki temu znacznie popra-

Pracowite wakacje i jesieñ
na lesznowolskich drogach
wi siê przepustowoœæ oraz bezpieczeñstwo na tym ruchliwym odcinku drogi.
Ku koñcowi zbli¿a siê równie¿ inna inwestycja drogowa. Chodzi o jedno z najwiêkszych tegorocznych przedsiêwziêæ
podjêtych przez Gminê Lesznowola, czyli
budowê ulic Brzozowej i Krótkiej w Warszawiance i Woli Mrokowskiej wraz
z kanalizacj¹ deszczow¹. £¹czny koszt
tej inwestycji wynosi 3.585.424,84 z³.

Ulewne opady i wyj¹tkowo nieprzepuszczalny rodzaj gruntów na terenie Warszawianki i Woli Mrokowskiej sprawi³y, ¿e
ta inwestycja nie nale¿a³a do naj³atwiejszych. Jednak mimo licznych trudnoœci
budowa dobiega koñca.
Karolina Pichnej
Referat Budowy, Utrzymania Dróg
i Zasobów Mieszkaniowych

Rowy melioracyjne
Ulewy oraz wysoki poziom wód gruntowych w bie¿¹cym roku pokaza³y, w jakim stanie znajduj¹ siê urz¹dzenia i rowy
melioracyjne na terenie naszej Gminy.
Ostatnie lata charakteryzowa³y siê
brakiem œnie¿nych zim, intensywnych
opadów deszczu oraz niskim poziomem
wód gruntowych.
Ekstremalne warunki atmosferyczne
panuj¹ce w czasie tegorocznej zimy,
wiosny i lata, spowodowa³y wyst¹pienie
licznych podtopieñ, zarówno u¿ytków
rolnych, jak te¿ zabudowañ mieszkalnych.
Przyczyny takiego stanu rzeczy upatrywaæ nale¿y w zmieniaj¹cych siê uwarunkowaniach naszego klimatu, ale tak¿e w dzia³aniach w³aœcicieli nieruchomoœci, polegaj¹cych na zasypywaniu rowów
melioracyjnych, ma³ych stawów czy
œródpolnych oczek wodnych, jak te¿
w braku konserwacji urz¹dzeñ melioracyjnych.
Czêsto rowy melioracyjne sta³y siê
swoistymi wysypiskami, do których wyrzucane s¹ odpady komunalne, plastikowe butelki, gruz budowlany czy stare
meble.
Ponadto proces przekszta³cania terenów rolniczych na dzia³ki budowlane,
jaki obserwujemy na terenie naszej gminy, zwi¹zany jest czêsto z uszkodzeniami istniej¹cego systemu melioracyjnego

i zalewaniem okolicznych pól i nieruchomoœci.
Urz¹dzenia melioracyjne szczegó³owe s¹ to takie urz¹dzenia, które odwadniaj¹ u¿ytki rolne i s¹ wpisane do
ewidencji urz¹dzeñ prowadzonych
przez marsza³ka województwa mazowieckiego.
Wszystkie pozosta³e rowy, które nie
s¹ wpisane do ewidencji, nie s¹ urz¹dzeniami wodnymi, jednak tak¿e i one powinny sprawnie funkcjonowaæ i nie powinny byæ zasypywane.
Wiêkszoœæ tych urz¹dzeñ budowana
by³a w latach 50-, 60- i 70-tych i obecnie
uleg³a dekapitalizacji, spowodowanej
wiekiem. Jednak pomimo tego ca³y czas
funkcjonuj¹, a ich zniszczenie lub brak
konserwacji powoduje wyst¹pienie powa¿nych szkód.
Ostatnie lata pokaza³y, i¿ œwiadomoœæ
w³aœcicieli nieruchomoœci na terenie
naszej gminy, dotycz¹ca znaczenia urz¹dzeñ melioracyjnych i ich roli w odwadnianiu terenów, jest znikoma.
Obowi¹zek renowacji, oczyszczania
oraz utrzymywania w nale¿ytym stanie
ekologicznym wody p³yn¹cej w urz¹dzeniach melioracji wodnych spoczywa zawsze na w³aœcicielu terenu, na którym
znajduj¹ siê owe obiekty.
Zgodnie bowiem z art. 77 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239 póz.

2019 ) utrzymywanie urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³owych nale¿y do
zainteresowanych w³aœcicieli gruntów,
a je¿eli urz¹dzenia te s¹ objête dzia³alnoœci¹ spó³ki wodnej – do tej spó³ki.
Ponadto zgodnie z art. 36 i 37 ustawy Prawo wodne w³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest do uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego na
wykonanie urz¹dzeñ wodnych tj. na
przebudowê melioracji wodnych szczegó³owych, b¹dŸ zamianê rowu otwartego na zakryty.
Wnioski o wydanie pozwolenia wodno-prawnego wraz z wymagan¹ dokumentacj¹ nale¿y z³o¿yæ w Starostwie
Powiatowym w Piasecznie.
Chc¹c mieæ zatem przydomowy parking lub równy trawnik na terenie nieruchomoœci, przez któr¹ przebiega rów,
przebudujmy to urz¹dzenie zgodnie ze
sztuk¹ i obowi¹zuj¹cymi wymaganiami
prawa. Buduj¹c dom mieszkalny na dawnym polu uprawnym, przebudujmy istniej¹cy na tym terenie system melioracyjny.
Dbajmy i konserwujmy istniej¹ce
rowy melioracyjne, aby zapobiec zalewaniu naszych posesji i domów mieszkalnych.
Joanna Piwowarska
Referat Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa
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Dzia³ania Samorz¹du Gminy Lesznowola w zakresie
gospodarowania wodami
Szanowni Pañstwo!
Gospodarowanie wodami reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.).
Urz¹dzenia melioracji wodnych dziel¹ siê na podstawowe oraz
szczegó³owe. Do urz¹dzeñ melioracji wodnych podstawowych na terenie naszej gminy zalicza siê m.in.:
– rzekê Raszynkê,
– rzekê Utratê,
– kana³ piaseczyñski.
Urz¹dzenia te stanowi¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa i s¹ zarz¹dzane
przez Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Warszawie jako zadania z zakresu administracji rz¹dowej zlecone Marsza³kowi Województwa Mazowieckiego.
Do urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³owych na terenie naszej
gminy zalicza siê m.in.:
– rowy wraz z budowlami zwi¹zanymi z nimi funkcjonalnie (przepusty),
– ruroci¹gi o œrednicy poni¿ej 0,6 m,
– stawy.
Utrzymywanie urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³owych nale¿y do zainteresowanych w³aœcicieli gruntów, a je¿eli urz¹dzenia te
s¹ objête dzia³alnoœci¹ spó³ki wodnej – do tej spó³ki.
Jakie s¹ przyczyny zalewania gruntów na terenie naszej gminy?
1. Wysoki poziom wód deszczowych.
2. Warunki atmosferyczne, które w tym roku uœwiadomi³y wszystkim problem wód.
3. Zaniedbane urz¹dzenia wodne zarówno te podstawowe jak
i szczegó³owe, czyli rowy melioracyjne, przepusty, dreny.
4. Urbanizacja – przerywanie urz¹dzeñ melioracyjnych w czasie
budów, niew³aœciwe zagospodarowanie wód deszczowych na
w³asnej dzia³ce.
5. Podwy¿szanie terenu w trakcie realizacji budów.
6. Zasypane zbiorniki wodne – stawy przez ich w³aœcicieli.
7. Przepompowywanie wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
W obliczu problemu z podtopieniami jaki dotkn¹³ naszych Mieszkañców i w³aœcicieli gruntów w bie¿¹cym roku Samorz¹d Gminy Lesznowola po zakoñczeniu doraŸnej akcji niesienia pomocy poszkodowanym, której koszty wynios³y oko³o 400.000 z³ uzna³, ¿e instytucje
odpowiedzialne za sprawnoœæ urz¹dzeñ melioracyjnych nie s¹ w stanie zapewniæ bezpieczeñstwa w tym zakresie.
W wyniku szczegó³owej analizy sytuacji doszliœmy do wniosku,
¿e musimy wzi¹æ sprawy w swoje rêce i liczyæ tak naprawdê na siebie.
Jako jedyny dotychczas Samorz¹d zleciliœmy uprawnionym meliorantom wykonanie RAPORTU, który zawiera w swej treœci:
– katalog urz¹dzeñ melioracji wodnych na terenie naszej gminy
zarówno tych podstawowych jak i szczegó³owych,
– d³ugoœæ urz¹dzeñ wodnych,
– stan techniczny urz¹dzeñ wodnych.
Raport pozwoli Samorz¹dowi Gminy okreœliæ priorytety realizacyjne, oszacowaæ ich koszty oraz zaplanowaæ w bud¿ecie gminy œrodki
finansowe na ten cel.
RAPORT bêdzie udostêpniony naszym Mieszkañcom w terminie
od 15 listopada 2010 r. w Referacie Budowy, Utrzymania Dróg i Zasobów Mieszkaniowych (RDM). Zainteresowanych Mieszkañców zapraszamy do zapoznania siê z przedmiotowym raportem oraz wniesienia ewentualnych uwag.

• Jakie zadania zosta³y dotychczas wykonane przez Samorz¹d Gminy?

2. Udro¿nienie systemu odwodnieniowego w Zgorzale.
3. Udro¿nienie systemu odwodnieniowego w £azach – ul. Irysowa.
4. Udro¿nienie systemu odwodnieniowego w Starej Iwicznej w rejonie ul. Kieleckiej i ul. S³onecznej.
5. Udro¿nienie zbieraczy w Lesznowoli w rejonie ul. Okrê¿nej.
6. Budowa studni ch³onnych w Nowej Iwicznej w rejonie ulic:
Willowej i Cichej.
7. Czyszczenie rowu wzd³u¿ ul. Projektowanej oraz rowu na odcinku od ul. Polnej, poprzez ul. Konwaliow¹ do ul. £¹cznoœci
w £azach (oko³o 1 km).
8. Czyszczenie rowu wraz z przepustami wzd³u¿ ul. Plonowej,
miêdzy ul. Krasickiego w Nowej Woli a rzek¹ Raszynk¹ w Janczewicach (oko³o 2 km).
9. Czyszczenie rowu wraz z przepustami w Starej Iwicznej miêdzy ul. S³oneczn¹ a ul. Fabryczn¹ (oko³o 1 km).
10. Czyszczenie rowu wraz z przepustami w Starej Iwicznej wzd³u¿
ul. Nowej i torów kolejowych.
11. Czyszczenie rowu wraz z przepustami w Starej Iwicznej wzd³u¿
ul. S³onecznej na odcinku od ul. Krótkiej do torów kolejowych
(oko³o 1,5 km).
12. Czyszczenie rowu wraz z przepustami we W³adys³awowie w rejonie ul. Wojska Polskiego (oko³o 1 km).
13. Czyszczenie rowu wraz z przepustami we W³adys³awowie w rejonie ul. Zielonej (oko³o 500 mb).

• Jakie zadania planujemy wykonaæ w najbli¿szym czasie?
1. Budowa studni ch³onnych w Magdalence.
2. Budowa studni ch³onnej w Nowej Iwicznej przy ul. Przebiœniegów.
3. Udro¿nienie melioracji w:
– Janczewicach – rejon ul. Jednoœci,
– Nowej Iwicznej – rejon ul. Dzikiej i ul. Krasickiego,
– Kol. Lesznowoli – rejon ul. Krótkiej,
– Lesznowoli – rejon ul. GRN,
– Woli Mrokowskiej – rejon ul. Postêpu,
– Mrokowie – rejon ul. Karasia,
– Warszawiance – rejon ul. Rejonowej (visa vis ul. Brzozowej),
– Stefanowie – rejon ul. Uroczej i Cichej.

• Ponadto planujemy na terenach najbardziej zurbanizowanych realizacjê nastêpuj¹cych inwestycji:
1. Budowê kanalizacji deszczowej w Nowej Iwicznej (wraz z odwodnieniem parkingu oraz boiska przy szkole) i Mysiadle.
2. Budowê zbiornika retencyjnego w Nowej Iwicznej (rejon ul.
Willowej i Cichej).
3. Budowê zbiornika retencyjnego w Mysiadle.
Na koniec pragnê zwróciæ siê do Pañstwa w³aœcicieli gruntów
z apelem o przestrzeganie art. 29 ustawy Prawo wodne, który m.in.
zakazuje zmiany stanu wody na gruncie ze szkod¹ dla gruntów s¹siednich oraz zakazuje odprowadzania wód oraz œcieków na grunty
s¹siednie.
Je¿eli spowodowane przez w³aœciciela gruntu zmiany stanu wody
na gruncie szkodliwie wp³ywaj¹ na grunty s¹siednie wójt mo¿e w drodze decyzji nakazaæ w³aœcicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urz¹dzeñ zapobiegaj¹cych szkodom.
Mam nadziejê, ¿e tegoroczne doœwiadczenia z podtopieniami zainspiruj¹ nas do wspólnej odpowiedzialnoœci za kondycjê urz¹dzeñ
wodnych na terenie naszej gminy.
Z wyrazami szacunku

Maria Jolanta Batycka-W¹sik

1. Udro¿nienie systemu odwodnieniowego w Mysiadle:
– ul. Zakrêt,
– ul. Wiejska,
– ul. Osiedlowa,
– ul. Ró¿ana.

Wójt Gminy Lesznowola
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Dbajmy o czystoæ i porz¹dek, sprz¹tajmy chodniki,
Obowi¹zek uprz¹tniêcia chodników le¿¹cych bezpoœrednie palmy mieci!
nio przy granicy nieruchomoœci nale¿y do jej w³aœciciela,
Nasze obejœcia najczêœciej œwiec¹ czystoœci¹ i, zw³aszcza
jesieni¹, imponuj¹ kolorami i wymuskanymi przydomowymi
ogródkami, wygrabionymi trawnikami. Niestety czêsto zapominamy o drogach i chodnikach wzd³u¿ posesji. Zgodnie
z ustaw¹ o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach oraz
Regulaminem utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Lesznowola do obowi¹zków w³aœcicieli posesji nale¿y: zamiatanie liœci, uprz¹tanie œniegu i b³ota, likwidacja œliskoœci
chodników i ci¹gów pieszych, usuwanie sopli lodowych, a tak¿e usuwanie ga³êzi drzew i krzewów utrudniaj¹cych prawid³owe funkcjonowanie chodników, ci¹gów pieszych i komunikacyjnych.

chyba ¿e na chodniku utworzony jest parking samochodowy lub jeœli znajduje siê na nim przystanek komunikacyjny,
to utrzymanie porz¹dku jest obowi¹zkiem przedsiêbiorców
u¿ytkuj¹cych tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej.
W³aœciciel odpowiada za skutki wypadków spowodowanych brakiem dba³oœci o chodnik. Poszkodowany mo¿e za¿¹daæ od w³aœciciela zwrotu wszelkich wydatków na leczenie,
zadoœæuczynienia pieniê¿nego za doznan¹ krzywdê, renty
w razie utraty zdrowia lub kalectwa, a tak¿e pokrycia innych
strat, m.in. utraconych zarobków.
Jednoczeœnie Wójt Gminy Lesznowola przypomina, ¿e
zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Lesznowola zabrania siê spalania
w ogniskach i paleniskach domowych odpadów, wypalania
traw oraz spalania liœci, igliwa, ga³êzi i innych odpadów pochodz¹cych z terenów zielonych z wyj¹tkiem dwóch terminów wiosennego i jesiennego: od 15 marca do 15 kwietnia
i od 15 paŸdziernika do 15 listopada. Wyj¹tek ten nie dotyczy odpadów pochodz¹cych z terenów zielonych na dzia³kach leœnych i dzia³kach o zabudowie intensywnej, na których zakaz obowi¹zuje ca³y rok.
Palenie œmieci jest szkodliwe dla œrodowiska i dla ludzi,
a w szczególnoœci dla dzieci. Dym ze spalanych w domowych
piecach odpadów poza tym, ¿e jest smrodliwy i nieprzyjemnie szczypie w oczy – emituje do atmosfery py³y, które odk³adaj¹c siê w glebie, powoduj¹ zanieczyszczenie metalami ciê¿kimi, tlenek wêgla (tzw. czad) – truj¹cy dla ludzi i zwierz¹t,
tlenek azotu, który powoduje podra¿nienia, a nawet uszkodzenia p³uc, a tak¿e: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór i dioksyny – jedne z najbardziej rakotwórczych i toksycznych zwi¹zków chemicznych. Coraz liczniejsze s¹ przypadki astmy oskrzelowej, ró¿nego rodzaju zapaleñ skóry lub
alergii pokarmowych i niestety chorób nowotworowych, nawet u dzieci.
Za palenie odpadów w piecach domowych lub innych paleniskach grozi mandat w wysokoœci 100 z³, a nawet grzywna
wysokoœci do 5000 z³.
Joanna Szpakiewicz
Podinspektor w Referacie Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa

Segregacja odpadów w gospodarstwie domowym
Wytwarzane odpady dzielimy na kilka podstawowych rodzajów: odpady
komunalne, przemys³owe, niebezpieczne. Jednak nie wszystkie odpady mog¹
zostaæ powtórnie wykorzystane, czyli
poddane recyklingowi.
Na co dzieñ, ka¿dy z nas ma mo¿liwoœæ wp³ywu na iloœæ oraz rodzaj wytwarzanych odpadów. Dokonywanie

œwiadomego wyboru nie jest trudn¹ rzecz¹.
Do g³ównych elementów nale¿¹ codzienne zakupy. To, jakie produkty wybierzemy zale¿y od naszej wiedzy. Kupujmy wiêc produkty, na opakowaniach
których znajduj¹ siê oznakowania o ich
wp³ywie na œrodowisko. Zwróæmy uwagê na to, co producent sugeruje zrobiæ

z opakowaniem po wykorzystaniu jego
zawartoœæ (poprzez umieszczeniu na
nim odpowiedniego znaku) oraz czy
opakowanie nadaje siê do powtórnego
wykorzystania – recyklingu i czy jest bezpieczne dla œrodowiska przyrodniczego.
Nie kupujmy produktów nadmiernie
opakowanych, wybierajmy wiêksze opakowania, aby nie wytwarzaæ wielu ma-
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³ych odpadów. Wybierajmy napoje
w opakowaniach szklanych, a nie puszkach aluminiowych. Na zakupy zabierajmy w³asne torby, aby unikn¹æ tych jednorazowych.
Aby powsta³a 1 tona papieru trzeba
œci¹æ 17 drzew. Zbieraj¹c makulaturê
oszczêdzamy drzewa – a wiêc lasy przed
wycinaniem, a tak¿e o oko³o 60% ograniczamy zu¿ycie wody do produkcji papieru oraz przyczyniamy siê do obni¿enia o oko³o 75% zanieczyszczenia powietrza przez papiernie.
Chc¹c przyczyniæ siê do poprawy sytuacji wykorzystujmy dwustronnie papier. Kupuj¹c zeszyty, koperty, czy papier do drukarki zwracajmy uwagê czy
zosta³y wyprodukowane z papieru z makulatury, unikajmy jednorazowych opakowañ papierowych, takich jak rêczniki
i talerze, wybierajmy ich odpowiedniki
wielorazowego u¿ytku.
Tworzywa sztuczne zwyczajowo zwane plastikiem, to produkty powstaj¹ce
z przerobu ropy naftowej – nieodnawialnego surowca naturalnego. Jego biodegradacja, czyli rozk³ad organiczny w œrodowisku naturalnym trwaæ mo¿e nawet
wiele setek lat. Podczas powolnego rozk³adu dochodzi do zatrucia, przenikaj¹cymi do gleby i wód, toksycznymi substancjami zawartymi w tworzywach
sztucznych. Spalanie ich jest niebezpieczne ze wzglêdu na uwalnianie truj¹cych i niejednokrotnie rakotwórczych
substancji takich jak dioksyny.
Co mo¿emy zrobiæ aby nie powstawa³y odpady z tworzyw sztucznych?

Pracownia Rzeczy Ró¿nych SYNPSIS
to pierwsze w Polsce Przedsiêbiorstwo
Spo³eczne zatrudniaj¹ce osoby z dysfunkcj¹ autyzmu. Powsta³o w Wilczej
Górze w Gminie Lesznowola dziêki projektowi „Partnerstwo dla Rain Mana,
Rain Man dla Partnerstwa”, w którym
brali udzia³ partnerzy z trzech sektorów:
publicznego (Gmina Lesznowola), organizacji pozarz¹dowych (Fundacja Synapsis) oraz biznesu. Partnerstwo korzysta³o ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL. Gmina Lesznowola jako Partner nr 1 w Projekcie wspiera³a utworzenie Przedsiêbiorstwa na
swoim terenie i promowa³a wspó³pracê

Unikajmy jednorazowych naczyñ, sztuæców, u¿ywaj¹c produktów, które maj¹
swoje odpowiedniki wielorazowego
u¿ytku. Starajmy siê nie kupowaæ produktów w plastikowych opakowaniach,
w zamian za to wybierajmy opakowania
z papieru lub szk³a.
Proces produkcji aluminium jest bardzo uci¹¿liwy dla œrodowiska przyrodniczego oraz kosztowny. Sposobem na
zmniejszenie jego produkcji jest wykorzystanie tzw. z³omu aluminiowego, czyli na przyk³ad zu¿ytych puszek po napojach. Wykorzystuj¹c ten surowiec
przyczyniamy siê do zmniejszenia zanieczyszczenia wody o oko³o 97%, zmniejszenia iloœci odpadów wywo¿onych na
wysypisko, a tak¿e ograniczenia emisji
do atmosfery toksycznych gazów
i oszczêdnoœci energii.
W zwi¹zku z zagro¿eniem dla œrodowiska naturalnego i zdrowia cz³owieka
do pojemników zbiorczych na niesegregowane odpady komunalne zabrania siê
wyrzucaæ:
– odpady niebezpieczne (np. oleje,
smary, farby, œrodki chemiczne, œrodki
ochrony roœlin, zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, w tym sprzêt
AGD/RTV, œwietlówki i baterie, przeterminowane lekarstwa, termometry
rtêciowe);
– odpady z remontów;
– odpady wielkogabarytowe (np. zu¿yte meble, sprzêty sanitarne);
– œnieg, lód, gruz, ¿u¿el, etc.
Jeœli chodzi o odpady powstaj¹ce
w wyniku zabiegów pielêgnacyjnych na

terenach zieleni miejskiej i ogródkach
przydomowych lub dzia³kowych, takich
jak: trawa, ga³êzie i liœcie, to zaleca siê
ich kompostowanie we w³asnym zakresie.
W rozproszonej zabudowie jednorodzinnej dopuszcza siê spalanie odpadów
zielonych z nieruchomoœci, na której
powsta³y (nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e
nie mo¿e byæ to uci¹¿liwe dla otoczenia). Zgodnie z regulaminem utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Lesznowola dopuszcza siê spalanie
odpadów zielonych w dwóch terminach:
wiosennym (od 15 marca do 15 kwietnia) i jesiennym (od 15 paŸdziernika do
15 listopada).
W przypadku przeprowadzania prac
remontowych na terenie nieruchomoœci,
jej w³aœciciel zobowi¹zany jest do podpisania jednorazowej umowy z przedsiêbiorc¹, który odbierze odpady remontowe (np. gruz, zu¿yt¹ terakotê, ramy
okienne). Wyrzucanie do œmietników odpadów powsta³ych w wyniku prowadzenia prac remontowych na terenie posesji jest zabronione.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny od
Mieszkañców Gminy Lesznowola odbiera bezp³atnie firma Mega Service Recycling Sp. z o.o. Fakt posiadania wy¿ej
wymienionego sprzêtu nale¿y zg³osiæ do
Referatu Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Gminy Lesznowola.
Weronika Dereñ
Referat Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa

4 Dni Otwarte w Pracowni
Rzeczy Ró¿nych w Wilczej Górze
Warsztaty decoupage, loteria fantowa i pyszne ciastka z Cafe Candidiaza to
tylko niektóre z atrakcji Drzwi Otwartych Pracowni Rzeczy Ró¿nych SYNAPSIS w Wilczej Górze.
organizacji pozarz¹dowych z samorz¹dem terytorialnym.
Dziêki tej wspó³pracy powsta³o wzorcowe, ponadstandardowe i replikowalne przedsiêbiorstwo zatrudniaj¹ce osoby z autyzmem i innymi rodzajami niepe³nosprawnoœci, którego us³ugi nakierowane s¹ na realizacjê potrzeb spo³ecz-

noœci lokalnej. W Przedsiêbiorstwie dzia³a szereg specjalistycznych pracowni.
Jednym z jego filarów s¹ profesjonalne
us³ugi poligraficzne, a w ramach pracowni ceramiki, witra¿u i stolarskiej powstaje rêkodzie³o.
Specyfika autyzmu nie pozwala prowadziæ masowej produkcji – zamiast
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Podczas Dni Otwartych nie mog³o zabrakn¹æ Wójt Gminy Lesznowola –
Marii Jolanty Batyckiej-W¹sik (w œrodku)

Pogoda dopisa³a – na zewn¹trz mo¿na by³o porozmawiaæ, napiæ siê kawy
i zjeœæ grilowane przysmaki

ju¿ 4 taka impreza zorganizowane przez
Przedsiêbiorstwo. Jednym z g³ównych
punktów programu by³ spektakl teatralny „Piêkni ludzie” – efekt tygodniowego projektu realizowanego przez Pracowniê Rzeczy Ró¿nych SYNAPSIS, holenderskie Centrum dla Osób z Autyzmem Leckannerhuis oraz oddzia³ Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Lublinie. Goœcie Pracowni Rzeczy Ró¿nych
mogli równie¿ zwiedziæ oœrodek i zakupiæ rêkodzie³o wykonane przez autystów. Chêtni mogli równie¿ pod okiem

instruktorów w³asnorêcznie wykonaæ
w poszczególnych pracowniach gliniane
naczynia, notes z drewnian¹ ok³adk¹,
filcow¹ bi¿uteriê czy poznaæ tajniki decoupageu.
Podczas Dni Otwartych nie mog³o
zabrakn¹æ Wójt Gminy Lesznowola –
Marii Jolanty Batyckiej-W¹sik, która
w imieniu Samorz¹du Gminy aktywnie
wspiera dzia³alnoœæ Przedsiêbiorstwa.

Kapita³ na przysz³oæ w Lesznowoli

giem czy te¿ poprzez udzia³ w warsztatach umiejêtnoœci spo³ecznych zwiêkszy
siê ich motywacja do aktywnego poszukiwania pracy.
W ramach projektu realizowane s¹
nastêpuj¹ce dzia³ania:
1. Kurs z zakresu podstaw obs³ugi komputera i Internetu;
2. Warsztaty umiejêtnoœci spo³ecznych;
3. Doradztwo zawodowe;
4. Kurs stylizacji paznokci;
5. Kurs prawa jazdy kat. „B”;
6. Kurs bukieciarstwa;
7. Konsultacje z psychologiem;
8. Obs³uga kas fiskalnych.

tego powstaj¹ bardzo piêkne, unikatowe przedmioty. Dla autystów praca
w oœrodku w Wilczej Górze to nie tylko
okazja do zarobkowania, ale przede
wszystkim najlepszy rodzaj terapii. Nad
autystycznymi pracownikami czuwaj¹ terapeuci i trenerzy pracy, a wspomagaj¹
wolontariusze.
O tym jak piêkne przedmioty wychodz¹ spod r¹k autystów mogli przekonaæ
siê wszyscy Ci, którzy w sobotê 9 paŸdziernika odwiedzili Pracowniê w Wilczej Górze podczas Dni Otwartych. To

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
KAPITA£ NA PRZYSZ£OŒÆ
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Lesznowoli na pocz¹tku bie¿¹cego
roku przyst¹pi³ do konkursu w ramach
trzeciej edycji projektu systemowego
„Kapita³ na przysz³oœæ” wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Prior ytet VII, Dzia³anie
7.1,Poddzia³anie 7.1.1. Po uzyskaniu
pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej w Mazowieckiej Jednostce
Wdra¿ania Programów Unijnych przyst¹piliœmy do realizacji projektu, któ-

rego g³ównym za³o¿eniem jest zwiêkszenie i pobudzenie aktywnoœci zawodowej osób bezrobotnych d³ugotrwale
korzystaj¹cych z systemu pomocy spo³ecznej oraz przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu.
Oczekujemy, ¿e poprzez udzia³ w ró¿norodnych kursach i warsztatach proponowanych uczestnikom projektu zwiêkszymy ich umiejêtnoœci spo³eczne, poprawimy ich samoocenê i komunikacjê
interpersonaln¹. Ponadto w trakcie spotkañ z doradc¹ zawodowym, psycholo-

Agnieszka Adamus
Inspektor ds. promocji gminy

Projekt realizowany jest w oparciu
o kontrakty socjalne, zawarte przez pracowników socjalnych z osobami zakwalifikowanymi do udzia³u w projekcie.
W projekcie bior¹ udzia³ osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo korzystaj¹ce z pomocy spo³ecznej.
Janina Klocek
Koordynator projektu
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Gmina Lesznowola uczestniczy w kolejnym projekcie
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Gmina Lesznowola zosta³a bardzo
wysoko oceniona i uhonorowana Certyfikatem „Przyjazny Samorz¹d” w badaniach wspó³pracy miêdzy samorz¹dem
terytorialnym a organizacjami pozarz¹dowymi pn. „Barometr wspó³pracy”
Jako jedna z nielicznych gmin zosta³a wybrana i zaproszona do wspó³pracy
w Projekcie systemowym POKL 5.4 –
„Model wspó³pracy administracji publicznej i organizacji pozarz¹dowych
w ramach wypracowania i upowszechnienia standardów wspó³pracy”.
Czas realizacji tego Projektu przewidywany jest do grudnia 2011r. Lesznowolê reprezentuje 2 pracowników gminy oraz 2 przedstawicieli organizacji

pozarz¹dowych. Pierwsze spotkanie
odby³o siê w Gdyni, kolejne w Poznaniu,
Krakowie i Cieszynie.
Liderem Projektu jest Departament
Po¿ytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, Partnerami w
Projekcie s¹: Zwi¹zek Miast Polskich,
Instytut Spraw Publicznych, Collegium
Civitas, Sieæ Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych SPLOT, i Forum Aktywacji
Obszarów Wiejskich.
Celem Projektu jest zwiêkszenie zakresu i poprawa jakoœci mechanizmów
wspó³pracy jednostek administracji publicznej z organizacjami pozarz¹dowymi
– szczególnie poprzez przygotowanie
i upowszechnienie poradnika opisuj¹ce-

go oczekiwane standardy wspó³pracy obu
sektorów oraz identyfikacjê i upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie.
Gmina Lesznowola z racji swych modelowych, wzorcowych i ponadstandardowych doœwiadczeñ zwi¹zanych z ekonomi¹ spo³eczn¹ zosta³a w³¹czona do eksperckiej Grupy Wymiany Doœwiadczeñ.
Bêdzie realizowa³a wiele dzia³añ zwi¹zanych z diagnoz¹ wspó³pracy, opracowaniem modelu wspó³pracy oraz przeprowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnej upowszechniaj¹cej bazê dobrych
praktyk.
Ma³gorzata Wiœniakowska
Inspektor ds. wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi

Budujesz, kupujesz, wynajmujesz 
masz obowi¹zek p³acenia podatku

Ka¿da zmiana w³aœciciela, dzier¿awcy, u¿ytkownika powoduje obowi¹zek
z³o¿enia informacji lub deklaracji.
Wzory informacji i deklaracji s¹ dostêpne w siedzibie Urzêdu Gminy Lesznowola oraz na stronie internetowej
(www.lesznowola.waw.pl).
Osoby fizyczne s¹ obowi¹zane do
z³o¿enia w Urzêdzie Gminy Lesznowola informacji o nieruchomoœciach na
specjalnym formularzu okreœlonym
przez Radê Gminy. Sk³ada siê j¹ w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia okolicznoœci uzasadniaj¹cych powstanie
obowi¹zku podatkowego lub od dnia
zaistnienia zdarzenia maj¹cego wp³yw
na wysokoœæ opodatkowania (bez oczekiwania na wezwanie ze strony gminy).
Z³o¿enie informacji jest niezbêdne tak-

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

Uwaga !!!
W przypadku wybudowania nowych
budynków (mieszkalnych, gospodarczych, magazynów, biur itp.) obowi¹zek zap³acenia podatku istnieje od
1 stycznia roku nastêpuj¹cego po roku,
w którym w³aœciciel zamieszka³ lub rozpocz¹³ u¿ytkowanie.
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¿e w razie wygaœniêcia obowi¹zku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomoœci. W razie sprzeda¿y lub darowizny nieruchomoœci obowi¹zek podatkowy dotychczasowego w³aœciciela
wygasa z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym mia³o miejsce to zdarzenie. Je¿eli obowi¹zek uiszczenia
podatku usta³ w trakcie roku podatkowego, podatek p³aci siê proporcjonalnie tylko za czêœæ roku podatkowego.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spó³ki nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej, jednostki organizacyjne Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa i jednostki organizacyjne
Lasów Pañstwowych sk³adaj¹ deklaracjê do 15 stycznia danego roku podatkowego, je¿eli obowi¹zek powsta³ po
tym dniu – w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okolicznoœci uzasadniaj¹cych powstanie tego obowi¹zku.
W przypadku zaistnienia zdarzenia maj¹cego wp³yw na wysokoœæ opodatkowania w danym roku, nale¿y odpowiednio skorygowaæ deklaracje.
Terminy zap³aty podatku
Poza z³o¿eniem deklaracji, osoby
prawne, jednostki organizacyjne Agen-

cji W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa
i Lasów Pañstwowych oraz spó³ki nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej niepañstwowych jednostek organizacyjnych (spó³ki cywilne, jawne, komandytowe) – obowi¹zane s¹ tak¿e do wp³acenia bez wezwania obliczonego w deklaracji podatku od nieruchomoœci.
Wp³aty nale¿y dokonaæ na rachunek
bankowy Urzêdu Gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowi¹zku podatkowego do 15 ka¿dego
miesi¹ca.
Podatek od nieruchomoœci na rok
podatkowy od osób fizycznych ustala
w drodze decyzji Wójt Gminy. Podatek
p³atny jest w czterech ratach: do
15 marca, do 15 maja, do 15 wrzeœnia
i do 15 listopada ka¿dego roku. P³atny
jest na rachunek bankowy w kasie urzêdu lub u so³tysów wsi.
Za pieni¹dze z podatków budowane s¹ szko³y, przedszkola, drogi, kanalizacje, œwietlice, odwodnienia, sygnalizacje œwietlne, oœwietlenia ulic itp.
Je¿eli chcemy podnieœæ standard naszego ¿ycia – p³aæmy podatki.
Regina B¹k
Kierownik RRP

Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lesznowola
wy³o¿one do publicznego wgl¹du
Podstawowym aktem reguluj¹cym
proces gospodarowania przestrzeni¹
jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z póŸn.
zm.). Artyku³ 9. tej ustawy stanowi, i¿
w celu okreœlenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego Rada
Gminy podejmuje uchwa³ê o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wójt Gminy
zleca sporz¹dzenie studium zawieraj¹ce czêœæ tekstow¹ i graficzn¹, uwzglêdniaj¹c zasady uwzglêdnione w koncep-

cji przestrzennego zagospodarowania
kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania województwa
oraz strategii rozwoju gminy. Powy¿szy
dokument sporz¹dza siê dla obszaru
w granicach administracyjnych gminy
a jego ustalenia s¹ wi¹¿¹ce dla organów
gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych. Studium nie jest aktem prawa miejscowego.
Studium pe³ni trzy podstawowe
funkcje. Przede wszystkim jest aktem
polityki przestrzennej gminy i st¹d wynika jego funkcja polegaj¹ca na okreœleniu za³o¿eñ polityki rozwoju przestrzennego gminy, w tym lokalnych za-

Ruszaj¹
kontrole!
Szanowni Pañstwo w najbli¿szym
czasie przeprowadzone zostan¹ kontrole podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomoœci. Kontrol¹
objête zostan¹ wszystkie budynki
mieszkalne i budynki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.
Kontroluj¹cy zwróc¹ uwagê na budynki nie zg³oszone do u¿ytkowania.
Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.
z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z póŸn. zm.)
inwestor (w³aœciciel budynku), który
uzyska³ pozwolenie na budowê obiektu, po zakoñczeniu budowy, przed rozpoczêciem u¿ytkowania jest zobowi¹zany zawiadomiæ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
W przypadku stwierdzenia przyst¹pienia do u¿ytkowania obiektu budowlanego lub jego czêœci (nielegalnego u¿ytkowania), na podstawie art.
57 ust. 7 w/w ustawy w³aœciwy organ
wymierza wysok¹ karê. Dotychczasowe kontrole ujawni³y, ¿e wiele osób
mieszka w budynkach nie oddanych
do u¿ytkowania, czyli przyst¹pi³y do
u¿ytkowania obiektu budowlanego
lub jego czêœci z naruszeniem przepisów prawa budowlanego.
Czy warto mieæ oddany budynek do
u¿ytkowania?
Gmina Lesznowola stara siê
o œrodki z Unii Europejskiej na monta¿ zestawu kolektorów s³onecznych
w budynkach mieszkalnych. Jest to
pierwszy projekt w województwie,
nastêpny byæ mo¿e bêdzie dotyczy³
nie tylko kolektorów s³onecznych ale
tak¿e pomp ciep³a. Jednym z podstawowych warunków jest ujawnienie
budynków w ewidencji gruntów i budynków, a tak¿e w ksiêdze wieczystej.
Do projektu zg³osi³o siê ponad 500
w³aœcicieli budynków mieszkalnych,
z których czêœæ nie mia³o ujawnionych budynków. Zatem osoby, które
chc¹ skorzystaæ z dofinansowania na
powy¿szy cel, powinny niezw³ocznie
uporz¹dkowaæ sprawy zwi¹zane z
wykazaniem swoich budynków.
El¿bieta Ob³uska
Skarbnik Gminy
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sad zagospodarowania przestrzennego.
Drug¹ istotn¹ funkcj¹ studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy jest koordynacja
ustaleñ planów miejscowych. Studium
obejmuje ca³y obszar gminy i zawiera
wytyczne do planowania miejscowego
dostosowane do potrzeb gminy jako
ca³oœci. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporz¹dza siê dla
obszarów czêœci gminy, ale przy ich sporz¹dzaniu obowi¹zuje zasada zgodnoœci planu ze studium.
Studium pe³ni równie¿ funkcjê promocyjn¹, poprzez wskazanie obszarów

atrakcyjnych inwestycyjnie lub turystycznie. Informuje mieszkañców,
przedsiêbiorców i inwestorów zewnêtrznych o zamierzeniach w³adz lokalnych.
Nawi¹zuj¹c do powy¿szego od dnia
4 paŸdziernika 2010 r. do 19 listopada
2010 r. wszyscy zainteresowani mog¹
zapoznaæ siê z wy³o¿onym do publicznego wgl¹du projektem Studium Gminy Lesznowola. Zgodnie z art. 11 pkt.
1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ka¿dy kto
kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie studium uwarunkowañ i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego, mo¿e wnieœæ uwagi. Uwagi nale¿y
sk³adaæ na piœmie do Wójta Gminy
Lesznowola z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13
grudnia 2010 r.
Ewa Gurtowska
Inspektor Referatu Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego

Dotacje UE
 Interesuj¹ce konkursy dla przedsiêbiorców
Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka (PO IG) skierowany jest
przede wszystkim do przedsiêbiorców,
którzy zamierzaj¹ realizowaæ innowacyjne projekty zwi¹zane z badaniami
i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o du¿ym znaczeniu dla gospodarki lub wdra¿aniem
i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Jeszcze
w 2010 roku Instytucje Wdra¿aj¹ce
PO IG bêd¹ prowadziæ nabory, w ramach
których przedsiêbiorcy uzyskaj¹ mo¿liwoœæ pozyskania funduszy unijnych.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (www.parp.gov.pl) w trybie
ci¹g³ym prowadzi nabór wniosków
w ramach poddzia³ania 5.4.1 PO IG
„Wsparcie na uzyskanie/realizacjê
ochrony w³asnoœci przemys³owej”. Dofinansowanie udzielane jest na realizacjê projektów upowszechniaj¹cych stosowanie prawa w³asnoœci intelektualnej. Przedsiêbiorcy mog¹ sfinansowaæ
m.in. koszty przygotowania zg³oszenia
wynalazku, wzoru u¿ytkowego lub
przemys³owego oraz pokrycie kosztów
tego zg³oszenia do w³aœciwego organu
w celu uzyskania ochrony w³asnoœci
przemys³owej. Kwota wsparcia na uzyskanie i realizacjê ochrony prawa w³asnoœci przemys³owej nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 2 tysi¹ce z³otych, ani nie mo¿e
przekroczyæ 400 tysiêcy z³otych dla jed-

nego przedsiêbiorcy na jeden projekt.
Drugim skierowanym do przedsiêbiorców konkursem bêdzie planowany
w terminie 29 paŸdziernika – 30 listopada 2010 r. nabór wniosków w ramach
dzia³ania 8.2 „Wspieranie wdra¿ania
elektronicznego biznesu typu B2B”.
Firmy z sektora MSP bêd¹ mog³y aplikowaæ o wsparcie rozwi¹zañ informatycznych zwi¹zanych z realizacj¹ procesów biznesowych w formie elektronicznej, w szczególnoœci przez dostosowanie w³asnych systemów informatycznych do systemów informatycznych
przedsiêbiorców z którymi kooperuj¹,
w celu umo¿liwienia automatyzacji
wymiany informacji (integracja systemów informatycznych, wdra¿anie nowych systemów wymiany informacji).
Kwota wsparcia na projekt nie mo¿e
byæ ni¿sza ni¿ 20 tysiêcy z³otych i jednoczeœnie nie mo¿e przekraczaæ 2 milionów z³otych.
Bank Gospodarstwa Krajowego
(www.bgk.com.pl) od dnia 1 paŸdziernika 2010 r. prowadzi nabór wniosków
w ramach dzia³ania 4.3 „Kredyt technologiczny”, w ramach którego przedsiêbiorcy maj¹ szansê na wsparcie realizacji inwestycji technologicznych,
maj¹cych na celu zakup i wdro¿enie
nowej technologii oraz uruchomienie
na jej podstawie wytwarzania nowych
lub znacz¹co ulepszonych towarów,

procesów lub us³ug. Dofinansowanie w
postaci premii technologicznej stanowi sp³atê czêœci kapita³u kredytu technologicznego. BGK wyp³aca premiê
technologiczn¹ do wysokoœci odpowiadaj¹cej wartoœci netto sprzeda¿y towarów lub us³ug bêd¹cych wynikiem inwestycji technologicznej (nie wiêcej
jednak ni¿ 4 miliony z³otych).
W³adza Wdra¿aj¹ca Programy Europejskie (www.wwpe.gov.pl) odpowiedzialna jest za realizacjê dzia³ania 8.4
„Zapewnienie dostêpu do Internetu na
etapie „ostatniej mili”. Nabór wniosków o dofinansowanie ma byæ prowadzony do koñca 2010 r., a minimalna
wnioskowana kwota wsparcia wynosi
30 tysiêcy z³otych. Projekty kwalifikuj¹ce siê do dofinansowania polegaj¹ na
realizacji us³ugi przy³¹czenia do sieci telekomunikacyjnej w celu dostarczenia
us³ugi szerokopasmowego dostêpu do
Internetu u¿ytkownikowi koñcowemu
przez zbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej pomiêdzy najbli¿szym
lub najbardziej efektywnym punktem
dystrybucji Internetu, a u¿ytkownikiem
koñcowym.
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Jak wznowiæ zawieszon¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹
Przedsiêbiorcy zamierzaj¹cy wznowiæ
zawieszon¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
powinni zg³osiæ to w urzêdzie gminy lub
s¹dzie rejestrowym. Okres zawieszenia
wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej
trwa do dnia z³o¿enia wniosku o wpis
informacji o wznowieniu firmy. Oznacza
to, ¿e przedsiêbiorca, który zamierza
kontynuowaæ dzia³alnoœæ zawieszon¹,
musi dokonaæ zg³oszenia do ewidencji
dzia³alnoœci informacji o wznowieniu
wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej.
Wymaga to pisemnego zg³oszenia tego
faktu na odpowiednim formularzu.
W tym celu przedsiêbiorcy podlegaj¹cy
wpisowi do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej ponownie sk³adaj¹ wniosek
EDG-1, tym razem jednak jako zg³oszenie wznowienia dzia³alnoœci. Na formularzu podaje siê w odpowiedniej rubry-

ce informacje o wznowieniu wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej (datê
wznowienia). Wniosek ten jest zwolniony z op³at. Natomiast wydanie zaœwiadczenia o wpisie w ewidencji wznowienia firmy podlega op³acie skarbowej w
wysokoœci 17 z³. W przypadku przedsiêbiorców osób fizycznych wniosek EDG-1
jest jednoczeœnie wnioskiem aktualizacyjnym do naczelnika urzêdu skarbowego. Podatnik nie ma obowi¹zku dodatkowego informowania urzêdu skarbowego o wznowieniu dzia³alnoœci gospodarczej. Organ ewidencyjny przekazuje
informacjê o wznowieniu wykonywania
dzia³alnoœci gospodarczej do wskazanego przez przedsiêbiorcê urzêdu statystycznego, naczelnika urzêdu skarbowego oraz ZUS. Wznowienie wykonywania
dzia³alnoœci gospodarczej oznacza

Meldunki trac¹ na znaczeniu
Mieszkañcy bêd¹ musieli meldowaæ siê w urzêdzie gminy najpóŸniej w 30 dniu
od przybycia do nowej miejscowoœci.
Prezydent podpisa³ nowelizacjê ustawy o ewidencji ludnoœci. Przepisy okreœlaj¹ miêdzy innymi zasady i sposób prowadzenia ewidencji ludnoœci, zakres i zasady rejestracji danych gromadzonych
w systemie PESEL czy rejestracjach mieszkañców i rejestracjach cudzoziemców.
Nowa regulacja zlikwiduje obowi¹zek
zameldowania na pobyt sta³y. Na to rozwi¹zanie musimy jednak poczekaæ do
1 stycznia 2014 roku.
Na razie, od 1 stycznia 2011 r. (data
wejœcia w ¿ycie ustawy) zniknie obowi¹zek meldunkowy po trzech dniach od
przybycia do innej miejscowoœci.
Wed³ug nowych zasad obywatele
przebywaj¹cy na terytorium naszego
kraju bêd¹ zobowi¹zani zameldowaæ siê
w miejscu pobytu sta³ego lub czasowego najpóŸniej w 30 dniu, licz¹c od przybycia do tego miejsca.
Nowe przepisy uchylaj¹ art. 147 kodeksu wykroczeñ, który przewidywa³
karê ograniczenia wolnoœci, grzywny
albo karê nagany dla osoby, która nie
dope³nia ci¹¿¹cego na niej obowi¹zku
meldunkowego.
Za osobê nieposiadaj¹c¹ zdolnoœci do
czynnoœci prawnych lub posiadaj¹c¹

ograniczon¹ zdolnoœæ do czynnoœci
prawnych obowi¹zek meldunkowy bêdzie wykonywa³ jej przedstawiciel.
Rejestr Wyborców
Rejestr wyborców – rejestr osób którym przys³uguje prawo wybierania. Instytucjê rejestru wyborców reguluje g³ównie ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r.
„Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu
RP. Mo¿na byæ ujêtym tylko w jednym
rejestrze wyborców.
Rejestr Wyborców s³u¿y do sporz¹dzania spisów wyborców dla wyborów:
• Prezydenta RP,
• Sejmu i Senatu,
• Pos³ów do Parlamentu Europejskiego,
• do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
• wójta, burmistrza i prezydenta miasta,
• a tak¿e do sporz¹dzania spisów osób
uprawnionych do udzia³u w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym.
Sta³y rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszka³e na obszarze gminy,
którym przys³uguje prawo wybierania.
Rejestr wyborców dzieli siê na czêœæ A,
która obejmuje obywateli polskich, oraz
czêœæ B, która obejmuje obywateli Unii

wznowienie zawieszonych obowi¹zków
wobec urzêdu skarbowego. W okresie
gdy dzia³alnoœæ nie by³a wykonywana,
przedsiêbiorca nie musia³ op³acaæ zaliczek na podatek dochodowy ani wp³acaæ rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych. Z kolei podatnicy podatku od
towarów i us³ug nie musieli sk³adaæ deklaracji VAT.
Wa¿ne! Wpis do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej podlega wykreœleniu
z urzêdu w przypadku niezg³oszenia informacji o wznowieniu wykonywania
dzia³alnoœci gospodarczej przed up³ywem okresu 24 miesiêcy od dnia zg³oszenia informacji o zawieszeniu wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej.
Inspektor £ucja Jaworska
Ewidencja dzia³alnoœci gospodarczej

Europejskiej niebêd¹cych obywatelami
polskimi, stale zamieszka³ych na obszarze gminy i uprawnionych, na podstawie i w zakresie okreœlonych w innych
ustawach ni¿ ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
W czêœci A rejestru wyborców wymienia siê nazwisko i imiona, imiê ojca, datê
urodzenia, numer ewidencyjny PESEL
i adres zamieszkania wyborcy. W czêœci
B wymienia siê nazwisko i imiona, imiê
ojca, datê urodzenia, obywatelstwo pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej,
numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ oraz adres zamieszkania wyborcy.
Na podstawie wniosku jest wydawana decyzja administracyjna, a w razie jej
pozytywnej treœci wnioskodawca jest
skreœlony z dotychczasowego rejestru.
Wyborcê – obywatela Unii Europejskiej niebêd¹cego obywatelem polskim,
stale zamieszka³ego na obszarze gminy
i uprawnionego do g³osowania, o ile nie
jest ju¿ wpisany do rejestru wyborców,
wpisuje siê do rejestru wyborców na
jego wniosek, nie póŸniej ni¿ 30 dnia
po zarz¹dzeniu wyborów, w których, na
podstawie i w zakresie okreœlonych
w ustawie zamierza uczestniczyæ.
Bo¿ena Potera³a
Inspektor ds. ewidencji ludnoœci
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Zmiana danych  konieczna
wymiana dowodu osobistego

1. dwie aktualne, wyraŸne fotografie
o wymiarach 3,5 × 4,5 cm, przedstawiaj¹ce osobê z widocznym lewym
uchem, bez nakrycia g³owy i okularów z ciemnymi szk³ami,
2. odpis skrócony aktu urodzenia –
w przypadku osób, które nie wst¹pi³y w zwi¹zek ma³¿eñski; odpis aktu
ma³¿eñstwa z adnotacj¹ o noszonym
aktualnie nazwisku – osoby bêd¹ce
w zwi¹zku ma³¿eñskim, rozwiedzione lub owdowia³e, a na ¿¹danie organu tak¿e poœwiadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument
potwierdzaj¹cy posiadanie polskiego
obywatelstwa, je¿eli dane zawarte
w dokumentach budz¹ w¹tpliwoœci
co do obywatelstwa osoby.
W Urzêdzie Gminy w Lesznowoli
wnioski o wydanie dowodu osobistego
nale¿y sk³adaæ w pokoju nr 104, I p.
(USC).

Przypominamy, ¿e od 1 stycznia
2009r. obowi¹zuje nowelizacja ustawy
o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych, która wprowadzi³a nowe przepisy o uniewa¿nianiu dowodów osobistych w przypadku zmiany danych oraz
utraty b¹dŸ zniszczenia dokumentu.
Dowód osobisty jest uniewa¿niany
z chwil¹ zg³oszenia jego utraty lub zniszczenia. Dokument jest te¿ automatycznie uniewa¿niany w momencie przekazania go urzêdowi przez znalazcê – osobê trzeci¹. Uniewa¿nienia dokonuje ten
organ, który wyda³ dowód, czyli wójt,
burmistrz lub prezydent miasta.
W razie zmiany np. nazwiska, imienia lub adresu zameldowania trzeba
pamiêtaæ o obowi¹zku wymiany dowodu osobistego. Je¿eli tego nie zrobimy
– po trzech miesi¹cach dokument pod-

lega uniewa¿nieniu. W przypadku Polaków przebywaj¹cych za granic¹ nast¹pi
to po czterech miesi¹cach.
Zapominalscy mog¹ mieæ k³opoty np.
w korzystaniu z us³ug banków, w urzêdach, s¹dach i u notariuszy oraz przy
przekraczaniu granicy (szczególnie drog¹ lotnicz¹).
Dlatego w ci¹gu 14 dni od daty zdezaktualizowania siê danych, posiadacz
dowodu osobistego powinien z³o¿yæ
wniosek o wydanie nowego dokumentu. Czas oczekiwania na nowy dowód to
ok. 30 dni.
Przy okazji przypominam równie¿, ¿e
w celu otrzymania nowego dowodu nale¿y osobiœcie z³o¿yæ wniosek, który
mo¿na wype³niæ na miejscu w urzêdzie
gminy. Do wniosku o wydanie dowodu
nale¿y do³¹czyæ:

W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów
– ewidencja gruntów i budynków jest
jednolitym dla kraju, systematycznie
aktualizowanym zbiorem informacji
o gruntach, budynkach i lokalach, ich
w³aœcicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych, w³adaj¹cych
tymi gruntami i lokalami.
Informacje o gruntach, budynkach
i lokalach zawartych w operacie ewidencyjnym s¹ jawne.
Dane ewidencji gruntów i budynków
zawieraj¹ce dane osobowe w³aœcicieli,
a w odniesieniu do gruntów pañstwowych i samorz¹dowych – innych osób
fizycznych lub prawnych, w których w³adaniu znajduj¹ siê grunty budynki lub
ich czêœci oraz wypisy z operatu ewidencyjnego zawieraj¹ce te dane wydaje siê
na ¿¹danie:
– w³aœcicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych w³adaj¹cych gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy
udostêpniany zbiór danych lub wypis,
– organów administracji publicznej
albo podmiotów nie bêd¹cych organami administracji publicznej, realizuj¹cymi na skutek powierzenia lub
zlecenia przez organ administracji
publicznej zadania publiczne zwi¹zane z gruntami, budynkami lub loka-

Rejestracja stanu prawnego
w ewidencji gruntów i budynków
lami, których dotyczy udostêpniany
zbiór danych lub wypis,
– innych podmiotów ni¿ wymienione
wy¿ej, które maj¹ interes prawny
w tym zakresie.
Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje siê nieodp³atnie na ¿¹danie:
– prokuratury,
– s¹dów dzia³aj¹cych w sprawach publicznych,
– organów kontroli pañstwa w zwi¹zku z wykonywaniem przez te organy
ich ustawowych zadañ,
– organów administracji rz¹dowej oraz
jednostek samorz¹du terytorialnego
w zwi¹zku z ich dzia³aniami maj¹cymi na celu:
a) ujawnienie prawa do nieruchomoœci Skarbu Pañstwa lub jednostek
samorz¹du terytorialnego w ksiêdze wieczystej,
b) przeniesienie praw do nieruchomoœci Skarbu Pañstwa na rzecz

Ewa Lewandowska
Kierownik USC

jednostki samorz¹du terytorialnego,
c) przeniesienie praw do nieruchomoœci jednostki samorz¹du terytorialnego na rzecz Skarbu Pañstwa.
Wysokoœæ op³at za wykonanie tych
dokumentów reguluje rozporz¹dzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego
2004r. – w sprawie wysokoœci op³at za
czynnoœci geodezyjne i kartograficzne
oraz udzielanie informacji, a tak¿e za
wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.
Przedmiotowe op³aty oblicza siê w ramach jednego wykonanego dokumentu.
– wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego
• za pierwsz¹ dzia³kê – 120,00 z³
• za ka¿d¹ nastêpn¹ dzia³kê, budynek lub lokal – 12,00 z³
– wypis z rejestru gruntów, budynków,
lokali, kartotek budynków i kartotek
lokali
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• za pierwsz¹ dzia³kê, budynek lub
lokal – 12,00 z³
• za ka¿d¹ nastêpn¹ dzia³kê, budynek lub lokal – 6,00 z³
– wypis o niepe³nej treœci w celu sporz¹dzenia wniosku o przyznanie dop³at bezpoœrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej za ka¿d¹ dzia³kê –
1,80 z³.
Pobranie op³aty nastêpuje w dniu
wydania wykonanych dokumentów
Nie pobiera siê op³at za wypisy niezbêdne do wykonania zg³aszanych prac
geodezyjnych.
Pragnê jednoczeœnie poinformowaæ,
i¿ wzory wniosków o wydanie ww. dokumentów znajduj¹ siê w kancelarii tutejszego urzêdu oraz na stronie internetowej Gminy Lesznowola www.lesznowola.waw.pl. Mo¿na je z³o¿yæ bezpoœrednio w kancelarii tutejszego Urzêdu,
przes³aæ na fax (22) 757-92-70 lub e-mail
gmina@lesznowola.waw.pl.
Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotycz¹ce:
– gruntów – ich po³o¿enia, granic, powierzchni, rodzajów u¿ytków gruntowych i klas gleboznawczych oraz
oznaczeñ ksi¹g wieczystych,
– budynków i lokali – ich po³o¿enia,
przeznaczenia, funkcji u¿ytkowych
oraz powierzchni u¿ytkowych,
– w³aœcicieli, a w odniesieniu do grun-

tów pañstwowych i samorz¹dowych
– inne osoby fizyczne i prawne,
w których w³adaniu znajduj¹ siê
grunty i budynki wraz z ich miejscem
zamieszkania lub siedzib¹.
Dane zawarte w ewidencji gruntów
i budynków podlegaj¹ aktualizacji z
urzêdu lub na wniosek w³aœcicieli,
wspó³w³aœcicieli, u¿ytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych sprawuj¹cych zarz¹d lub trwa³y zarz¹d nieruchomoœciami, pañstwowych osób
prawnych, organów administracji publicznej i u¿ytkowników gruntów pañstwowych i samorz¹dowych.
Zgodnie z treœci¹ art.22 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 ze
zm.) wy¿ej wymienione osoby s¹ obowi¹zane zg³aszaæ wszelkie zmiany danych objêtych ewidencj¹ gruntów i budynków, w terminie 30 dni licz¹c od dnia
powstania tych zmian.
Jednoczeœnie na ¿¹danie organu prowadz¹cego ewidencjê gruntów i budynków w³aœciciele, a w odniesieniu do
gruntów pañstwowych i samorz¹dowych – inne osoby fizyczne i prawne,
w których w³adaniu znajduj¹ siê grunty
i budynki zg³aszaj¹ce zmiany s¹ obowi¹zane dostarczyæ dokumenty geodezyjne,
kartograficzne i inne niezbêdne do
wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Jeste w³acicielem drogi wewnêtrznej  nie zwlekaj  wyst¹p z wnioskiem o nadanie jej nazwy
Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 19
maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2005r., Nr 240,
poz. 2027 ze zm.) – oznaczenie nieruchomoœci numerem porz¹dkowym nastêpuje z urzêdu lub na wniosek w³aœciciela nieruchomoœci.
Z uwagi na fakt, i¿ w³aœciciele nieruchomoœci zabudowanych oraz nieruchomoœci przeznaczonych pod zabudowê
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego s¹ obowi¹zani umieœciæ na nieruchomoœci, w miejscu widocznym, tabliczkê z numerem

porz¹dkowym tej nieruchomoœci – niezbêdna jest nazwa drogi, przy której
usytuowana jest dana nieruchomoœæ.
Uporz¹dkowanie nazewnictwa m.in.
dróg wewnêtrznych (prywatnych) ma
równie¿ na celu przede wszystkim rozwi¹zanie problemu z adresami oraz dla
ró¿nego rodzaju ewidencji, statystyki
i planowania.
Obecnie w zwi¹zku z licznymi podzia³ami nieruchomoœci, w wyniku których
powstaj¹ m.in. drogi wewnêtrzne (prywatne) maj¹ce na celu ich obs³ugê komunikacyjn¹ – wzrasta potrzeba ozna-

Z urzêdu natomiast wprowadza siê
zmiany wynikaj¹ce z:
– prawomocnych orzeczeñ s¹dowych,
aktów notarialnych, ostatecznych
decyzji administracyjnych i aktów
notarialnych,
– opracowañ geodezyjnych i kartograficznych, przyjêtych do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawieraj¹cych wykazy
zmian danych ewidencyjnych,
– dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji
publicznej,
– ewidencji publicznych prowadzonych
na podstawie innych przepisów.
Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, i¿
ewidencja gruntów pe³ni wy³¹cznie
funkcje informatyczno-techniczne i nie
rozstrzyga sporów o prawa w³asnoœci do
gruntu. Rejestruje ona jedynie stany
prawne ustalone w innym trybie lub
przez inne organy administracji publicznej.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Geodezji i Gospodarki
Gruntami Urzêdu Gminy Lesznowola –
pokój nr 21, tel. (022) 757-94-19.
Gra¿yna Brzozowska
Kierownik Referatu Geodezji
i Gospodarki Gruntami

czenia nowopowsta³ych dzia³ek – numerem adresowym.
Zatem zgodnie z art.8 ust.1a ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych – rada gminy podejmuje
uchwa³ê w sprawie nadania nazwy drodze wewnêtrznej wy³¹cznie po uzyskaniu pisemnej zgody w³aœcicieli lub
wspó³w³aœcicieli przedmiotowej drogi.
Pisemny wniosek o nadanie nazwy
nale¿y z³o¿yæ w kancelarii tutejszego
urzêdu a szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzêdu Gminy Lesznowola – pokój nr 21, tel. (22) 757-94-19.
Gra¿yna Brzozowska
Kierownik Referatu Geodezji
i Gospodarki Gruntami
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Tegoroczna powódŸ
doœwiadczy³a wiele rodzin
i nierzadko zabra³a im
dorobek ca³ego ¿ycia.
Na pomoc powodzianom
pospieszy³a ca³a Polska,
równie¿ Samorz¹d i Mieszkañcy
naszej gminy.
Lesznowola pomaga³a rolnikom
z so³ectwa Troszyn Polski i Borki
w Gminie G¹bin.

Szanowni Mieszkañcy Gminy Lesznowola

Podziêkowania – w imieniu swoim,
Samorz¹du oraz Mieszkañców
– przes³a³ na rêce Wójt Gminy
Lesznowola Marii Jolanty BatyckiejW¹sik Burmistrz Miasta i Gminy G¹bin.

Przekazanie produktów, rzeczy oraz p³odów rolnych
w dniach 23.11.- 27.11.2010 r. w stra¿nicach OSP
w Mrokowie, Nowej Woli i Zamieniu w godz. 800-2000
oraz u So³tysów.

Przeciwdzia³nie przemocy w rodzinie

socjalnego obowi¹zek niezw³ocznego
(nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 24 godzin) zawiadomienia s¹du opiekuñczego.
Ochronê ofiar przemocy ma wzmocniæ
tak¿e kolejna zmiana wprowadzona nowelizacj¹, zgodnie z któr¹ je¿eli cz³onek
rodziny wspólnie zajmuj¹cy mieszkanie,
swoim zachowaniem polegaj¹cym na stosowaniu przemocy w rodzinie sprawia, ¿e
wspólne zamieszkiwanie jest szczególnie
uci¹¿liwe, to osoba dotkniêta przemoc¹
mo¿e ¿¹daæ, aby s¹d zobowi¹za³ tak¹ osobê do opuszczenia mieszkania.
Nowelizacja wprowadzi³a zmiany tak¿e w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuñczy, przewiduj¹ce zakaz stosowania kar
cielesnych przez osoby wykonuj¹ce w³adzê rodzicielsk¹ oraz sprawuj¹ce opiekê
lub pieczê nad ma³oletnim. Wprowadzenie powy¿szego zakazu ma na celu zmianê postawy spo³eczeñstwa i wskazanie
innych metod wychowawczych, co w po³¹czeniu z odpowiednimi przepisami m.in.
ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie, powinno doprowadziæ do wiêkszej
ochrony dzieci.
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Lesznowoli

W dniu 1 sierpnia 2010 roku wesz³a
w ¿ycie nowelizacja ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie. Celem
nowelizacji jest rozwój profilaktyki jako
formy dzia³añ zapobiegaj¹cych zjawisku
przemocy w rodzinie, zmiana œwiadomoœci spo³eczeñstwa, skuteczna ochrona ofiar przemocy, szczególnie dzieci
oraz stworzenie mechanizmów, które
bêd¹ u³atwia³y izolacjê sprawców. Nowelizacj¹ rozszerzono formy pomocy
udzielanej bezp³atnie ofiarom przemocy w rodzinie. Wprowadzono m.in. mo¿liwoœæ bezp³atnego poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego,
socjalnego, zawodowego, rodzinnego,
oraz badania lekarskiego dla ustalenia
przyczyn i rodzaju uszkodzeñ cia³a oraz
wydania zaœwiadczenia lekarskiego.
Dodatkowo, zgodnie z nowelizacj¹, na
gminê na³o¿ono nowe obowi¹zki zwi¹zane z przeciwdzia³aniem przemocy w
rodzinie oraz ochron¹ jej ofiar. Wprowadzony zosta³ obowi¹zek tworzenia w
ka¿dej gminie zespo³ów interdyscyplinarnych z³o¿onych z przedstawicieli s³u¿b
zajmuj¹cych siê przeciwdzia³aniem przemocy. Zespó³ powo³ywany jest przez
wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Jego zadaniem jest integrowanie i
koordynowanie dzia³añ s³u¿b zajmuj¹cych siê przeciwdzia³aniem przemocy
oraz specjalistów w zakresie przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie, w szczególnoœci przez diagnozowanie problemu
przemocy w rodzinie, podejmowanie
dzia³añ w œrodowisku zagro¿onym przemoc¹ w rodzinie, maj¹cych na celu prze-

POMÓ¯MY

jeszcze raz powodzianom przed zim¹.

Osoba do kontaktu: Grzegorz Kwiatkowski 505-826-072
Organizator zbiórki: Urz¹d Gminy Lesznowola

ciwdzia³anie temu zjawisku, inicjowanie
interwencji w œrodowisku dotkniêtym
przemoc¹ w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i
mo¿liwoœciach udzielenia pomocy w œrodowisku lokalnym, jak równie¿ inicjowanie dzia³añ w stosunku do osób stosuj¹cych przemoc w rodzinie. W razie bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia dziecka w zwi¹zku z przemoc¹ w
rodzinie, pracownik socjalny wykonuj¹cy obowi¹zki s³u¿bowe ma prawo odebraæ dziecko z rodziny. W takiej sytuacji,
pracownik socjalny ma prawo umieœciæ
dziecko u innej, nie zamieszkuj¹cej
wspólnie osoby najbli¿szej, w rodzinie
zastêpczej, czy te¿ w ca³odobowej placówce opiekuñczo-wychowawczej. Decyzjê o odebraniu dziecka pracownik socjalny podejmuje wspólnie z funkcjonariuszem policji, a tak¿e z lekarzem lub
ratownikiem medycznym b¹dŸ pielêgniark¹. W przypadku odebrania dziecka, nowelizacja nak³ada na pracownika

Nigdy nie jest za póŸno aby przerwaæ ³ancuch przemocy domowej
Tu mo¿esz siê zg³osiæ i otrzymaæ pomoc w Gminie Lesznowola:
• Punkt Konsultacyjny ds. uzale¿nieñ i przemocy domowej Magdalenka
ul. Leœna 42 (budynek poczty) tel. 507041721 œrody 11-15
• Punkt Konsultacyjny ds. uzale¿nieñ i przemocy domowej przy Parafii
w Magdalence czwartek 1615-1715
• Punkt Konsultacyjny ds. uzale¿nieñ i przemocy domowej w œwietlicy
w Wólce Kosowskiej tel. 22 456 15 95 œrody 1615-1815
• Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Lesznowoli ul. GRN 66
tel. 22 757 92 32, e-mail:gops@gops-lesznowola.pl
poniedzia³ki 930-1730, pozosta³e dni tygodnia 8-16
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UWAGA:

WYBORY!

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lesznowola z dnia 22 padziernika 2010 r.
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz.U. z 2010 Nr 176, poz. 1190) podaje siê do wiadomoci publicznej informacjê o numerach
i granicach obwodów g³osowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których
bêd¹ przeprowadzone wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast, zarz¹dzone na dzieñ 21 listopada 2010 r.
Nr obwodu
g³osowania

Granice obwodu g³osowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

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

Zespó³ Szkó³ Publicznych w Mrokowie
ul. M.  wi¹tkiewicz 2A

2

£azy, Marysin

Zespó³ Szkó³ w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1
(wej cie od hali sportowej),
lokal przystosowany dla osób niepe³nospr.

3

Magdalenka

Zespó³ Szkó³ w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1 (wej cie g³ówne szko³y)

4

W³adys³awów, Wilcza Góra, Jazgarzewszczyzna, £oziska

 wietlica we W³adys³awowie
ul. Wojska Polskiego 64

5

Lesznowola, Kolonia Lesznowola, Janczewice, Podolszyn,
Nowa Wola

Urz¹d Gminy w Lesznowoli
ul. GRN 60

6

Stara Iwiczna

Zespó³ Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej
ul. I.Krasickiego 56
( WIETLICA  wej cie g³ówne)

7

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

Zespó³ Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej
ul. I. Krasickiego 56
(HOLL  wej cie g³ówne )
lokal przystosowany dla osób
niepe³nosprawnych

8

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

Zespó³ Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej
ul. I. Krasickiego 56
(SALA GIMNASTYCZNA  wej cie od strony
boiska)

9

Zgorza³a, Zamienie

 wietlica w Zgorzale
ul. Postêpu 99A

10

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

Szko³a Podstawowa w Mysiadle
ul. Osiedlowa 4,
lokal przystosowany dla osób niepe³nospr.

11

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

Filia Gminnego O rodka Kultury
Mysiad³o, ul. Topolowa 2, lok. 106
(budynek MYSZKA)

Uwaga:
Wyborcy niepe³nosprawni w terminie do dnia 16 listopada 2010 r.mog¹ sk³adaæ wnioski o dopisanie do spisu wyborców
w obwodzie g³osowania, którego lokal wyborczy jest dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych.
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 21 listopada 2010 r. (niedziela) bêd¹ otwarte w godz. 800 - 2200
Wójt Gminy Lesznowola
(-) Maria Jolanta Batycka-W¹sik
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Uchwa³y Rady Gminy Lesznowola
podjête we wrzeniu 2010 roku
w ewidencji gruntów nr 1/84, po³o¿onej w obrêbie KPGO Mysiad³o.

8 wrzenia 2010r.
Uchwa³a Nr 548/XLI/2010
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2010 r.
Uchwa³a Nr 549/XLI/2010
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 179/XXV/2004
w sprawie zwolnieñ od podatku nieruchomoœci.
Uchwa³a Nr 550/XLI/2010
w sprawie trybu prac nad projektem
uchwa³y bud¿etowej.
Uchwa³a Nr 551/XLI/2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz¹dowi Gminy G¹bin w 2010 r.
Uchwa³a Nr 552/XLI/2010
w sprawie wyra¿enia zgody na wydzier¿awienie gruntu o pow. 70 m2 stanowi¹cego czêœæ nieruchomoœci oznaczonej

Uchwa³a Nr 553/XLI/2010
w sprawie nadania nazwy drodze
(ul. Alternatywy – PGR i Radiostacja
£azy).
Uchwa³a Nr 554/XLI/2010
w sprawie nadania nazwy drodze
(ul. Palmowa – Jazgarzewszczyzna).
Uchwa³a Nr 555/XLI/2010
w sprawie nadania nazwy drodze
(ul. Po³udniowa – Warszawianka).
Uchwa³a Nr 556/XLI/2010
w sprawie nadania nazwy drodze
(ul. Nastrojowa – Warszawianka).

Uchwa³a Nr 558/XLI/2010
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla czêœci obrêbu Nowa
Iwiczna, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr
261/XXXIV/05 Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 wrzeœnia 2005 r.
Uchwa³a Nr 559/XLI/2010
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla czêœci obrêbu Nowa
Iwiczna.
Uchwa³a Nr 560/XLI/2010
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynnoœæ Wójta Gminy.

Uchwa³a Nr 557/XLI/2010
w sprawie nadania nazwy drodze
(ul. Hetmañska – Mroków).

Zarz¹dzenia Wójta Gminy Lesznowola
podjête w okresie od od sierpnia 2010r. do padziernika 2010r.
Lp.

Data

Nr
Zarz¹dzenia

w sprawie

1.

4 sierpnia 2010r.

82/2010

o niewykonywaniu prawa pierwokupu,

2.

10 sierpnia 2010r.

83/2010

zawarcia umowy 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

3.

11 sierpnia 2010r.

84/2010

zmian w bud¿ecie gminy na 2010r.

4.

19 sierpnia 2010r.

85/2010

zawarcia umowy na remont dróg gminnych na terenie Gminy
Lesznowola w roku 2010

5.

19 sierpnia 2010r.

86/2010

o niewykonywaniu prawa pierwokupu

6.

20 sierpnia 2010r.

87/2010 do
96/2010

powo³ania Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia
postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowych
Zespo³u Szkó³ Publicznych w Mrokowie, Nowej Iwicznej
Lesznowoli i £azach
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Lp.

Nr
Zarz¹dzenia

Data

w sprawie

7.

25 sierpnia 2010r.

97/2010

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

8.

25 sierpnia 2010r.

98/2010

przygotowania projektu uchwa³y bud¿etowej

9.

30 sierpnia 2010r.

99/2010

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postêpowania przetargowego na remont dachu, kominów
i murków attykowych wraz z wymian¹ instalacji odgromowej na
budynku Urzêdu Gminy w Lesznowoli

10.

1 wrzenia 2010r.

100/2010

powierzenia pe³nienia obowi¹zków dyrektora Gminnego
Przedszkola w Jastrzêbcu

11.

9 wrzenia 2010r.

101/2010

zmian w bud¿ecie gminy na 2010r.

12.

14 wrzenia 2010r.

102/2010

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postêpowania przetargowego na budowê pó³nocnej magistrali
wodoci¹gowej odcinek Mysiad³o-Nowa Wola wraz z przy³¹czami

13.

21 wrzenia 2010r.

103/2010

zmian w bud¿ecie gminy na 2010r.

14.

22 wrzenia 2010r.

104/2010

o niewykonywaniu prawa pierwokupu

15.

27 wrzenia 2010r.

105/2010

zmian w bud¿ecie gminy na 2010r.

16.

30 wrzenia 2010r.

106/2010

zawarcia Aneksu Nr 1 do umowy RZP-342/2/13/2009 z dnia
30.11.2009r. na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
na budowê kanalizacji deszczowej w ul. Borowej w Wilczej Górze
wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi
(d³. opracowania ok. 833m)

17.

30 wrzenia 2010r.

107/2010

Zmian w bud¿ecie gminy na 2010r.

18.

5 padziernika 2010r.

108/2010

zawarcia umowy na remont dachu, kominów i murków attykowych
wraz z wymian¹ instalacji odgromowej na budynku Urzêdu Gminy
w Lesznowoli

19.

6 padziernika 2010r.

109/2010

zmian w bud¿ecie gminy na 2010r.

20.

12 padziernika 2010r. 110/2010

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postêpowania
o udzielenie zamówienia na utrzymanie czystoci na terenie
Gminy Lesznowola na 2010r.

21.

14 padziernika 2010r. 111.2010

zmian w bud¿ecie gminy na 2010r.

22.

15 padziernika 2010r. 112/2010

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postêpowania przetargowego na zimowe utrzymanie dróg
gminnych na terenie Gminy Lesznowola w roku 2010

23.

18 padziernika 2010r. 113/2010

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postêpowania przetargowego na budowê wietlicy w Zgorzale

24.

20 padziernika 2010r. 114/2010

zawarcia umowy na budowê pó³nocnej magistrali wodoci¹gowej
odcinek Mysiad³o-Nowa Wola z przy³¹czami
Sporz¹dzi³a: Iwonna Góra
Inspektor Biura Rady Gminy
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Orodek Zdrowia w Magdalence
zaprasza na rehabilitacje!
Narodowy Fundusz Zdrowia rzadko kiedy w ci¹gu roku zawiera nowe kontrakty, ale uda³o siê!
Po d³ugich staraniach, od po³owy wrzeœnia dzia³a nowa Poradnia Rehabilitacji w Oœrodku Zdrowia
w Magdalence.
W 2009 roku Samorz¹d Gminy Lesznowola
przeprowadzi³ gruntown¹ modernizacjê Oœrodka Zdrowia w Magdalence. W ramach tej inwestycji budynek zosta³ m.in.
ocieplony, przystosowany do potrzeb osób niepe³nosprawnych, a piêtro
– gdzie poprzednio znajdowa³y siê mieszkania dla pracowników
oœrodka – ca³kowicie zaadaptowano na
potrzeby pacjentów. Uroczyste otwarcie
wyremontowanego oœrodka po³¹czone
z ods³oniêciem tablicy pami¹tkowej poœwiêconej doktorowi Bogdanowi Lewickiemu – wieloletniemu kierownikowi
magdaleñskiej przychodni, odby³o siê
w marcu tego roku. Wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-W¹sik powiedzia³a wtedy, ¿e ma nadziejê, i¿ odnowiony oœrodek spe³ni oczekiwania pacjentów i bêdzie im jak najlepiej s³u¿y³.
Niestety, nowe pomieszczenia przeznaczone pod rehabilitacjê mimo ci¹g³ych

Oœrodek Zdrowia w Magdalence, Poradnia Rehabilitacji – gabinet fizjoterapii i gabinet kinezyterapii

starañ d³ugo sta³y niewykorzystane. Narodowy Fundusz Zdrowia rzadko kiedy
w ci¹gu roku zawiera nowe kontrakty, ale
uda³o siê! 15 wrzeœnia br. NZOZ Salus
otworzy³ now¹ Poradniê Rehabilitacji
w Oœrodku Zdrowia w Magdalence. Po
wielu miesi¹cach negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia SALUS podpisa³ aneks do umowy o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej. Oznacza to, ¿e podobnie
jak w Oœrodku Zdrowia w Mrokowie pacjenci mog¹ korzystaæ z us³ug medycz-

SZANOWNI PAÑSTWO MIESZKAÑCY GMINY LESZNOWOLA!
Samorz¹d Gminy Lesznowola
zaprasza wszystkich Mieszkañców Gminy Lesznowola
którzy ukoñczyli 60-ty rok ¿ycia
zameldowanych na sta³e lub zamieszkuj¹cych stale na terenie gminy
i rozliczaj¹cych siê w Urzêdzie Skarbowym w Piasecznie
(okazany PIT za 2009 rok lub NIP-3)
do
BEZP£ATNYCH SZCZEPIEÑ OCHRONNYCH PRZECIWKO GRYPIE
W ramach szczepienia pacjenci otrzymaj¹ bezp³atne badanie lekarskie
i szczepionkê VAXIGRIP firmy Sanofi Pasteur S.A.
Szczepienia bêd¹ przeprowadzane
w nastêpuj¹cych oœrodkach zdrowia i przychodniach:
1. Magdalenka (Salus) ul. S³oneczna 273, tel. 22 757 99 64
2. Mroków (Salus) ul. Górskiego 6, tel. 22 756 15 92, 756 12 38,
3. Nowa Iwiczna (Edmed) ul. Graniczna 33c, tel. 22 701 49 10
UWAGA!
– ka¿d¹ wizytê zwi¹zan¹ ze szczepieniem nale¿y umówiæ telefonicznie
– konieczne jest okazanie dowodu osobistego
Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie
s¹ sfinansowane z bud¿etu Gminy Lesznowola

nych w tym zakresie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. To bardzo wa¿na informacja dla mieszkañców Gminy Lesznowola, tym bardziej ¿e schorzenia krêgos³upa czy wady postawy to w dzisiejszych czasach czêsty i powa¿ny problem.
Zakres us³ug œwiadczonych przez
nowo otwart¹ poradnie obejmuje: lekarsk¹ ambulatoryjn¹ opiekê rehabilitacyjn¹, czyli porady lekarza specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej oraz
œwiadczenia w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, czyli wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych w pe³nym zakresie. Wyposa¿enie Poradni Rehabilitacji – aparatura do fizykoterapii oraz sprzêt kinezyterapeutyczny zosta³ sfinansowany
przez NZOZ SALUS. Zarówno pomieszczenia jak i sprzêt odpowiadaj¹ rygorystycznym wymogom zarówno Narodowego Funduszu Zdrowia jak i Wydzia³u
Polityki Zdrowotnej Urzêdu Wojewódzkiego i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Samorz¹d Gminy Lesznowola oraz
NZOZ Salus serdecznie zapraszaj¹ do
korzystania z us³ug Poradni Rehabilitacji w Magdalence! Zapisy na wizyty lekarskie oraz na zabiegi odbywaj¹ siê telefonicznie, pod numerem telefonu
22 757 99 64 lub osobiœcie w Rejestracji Oœrodka Zdrowia lub w Poradni Rehabilitacji.
El¿bieta Rosiek
NZOZ Salus
Agnieszka Adamus
Inspektor ds. promocji gminy
UG Lesznowola
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Owiata w Gminie Lesznowola
Dzieñ 1 wrzeœnia 2010 r. by³ ju¿ tradycyjnie uroczystym dniem dla wszystkich uczniów w Gminie Lesznowola.
W tym dniu, po 2-miesiêcznym wypoczynku m³odzi mieszkañcy naszej gminy rozpoczêli nowy rok szkolny.

Gmina Lesznowola ju¿ w 1991 r. jako
jedna z pierwszych w kraju (choæ obowi¹zek ten pojawi³ siê w 1994 r.) przejê³a prowadzenie oœwiaty, maj¹c œwiadomoœæ trudnoœci, ale i szans jakie niesie mo¿liwoœæ samodzielnego decydowania o kszta³cie i funkcjonowaniu
oœwiaty na swoim terenie. W Lesznowoli od pocz¹tku skupiono siê na poprawie jakoœci kszta³cenia jej m³odych mieszkañców. Wykorzystuj¹c
w³asne œrodki, a tak¿e subwencjê
oœwiatow¹, w zdecydowany sposób
przyst¹piono do dzia³añ, maj¹cych na
celu poprawê warunków nauki i opieki, wykorzystuj¹c reformê oœwiaty
jako szansê autentycznego tworzenia
lepszej przysz³oœci samorz¹dowej
oœwiaty.

Struktura systemu oœwiatowego
w Gminie Lesznowola obejmuje 3 zespo³y szkó³ (szko³a podstawowa, gimnazjum) – w £azach, Mrokowie i Nowej
Iwicznej, 1 zespó³ szkolno-przedszkolny (szko³a podstawowa, gimnazjum,
przedszkole) – w Lesznowoli, 1 samodzieln¹ szko³ê podstawow¹ – w Mysiadle oraz 4 samodzielne publiczne przedszkola – w Mysiadle, Zamieniu, Kosowie
i Jastrzêbcu. Ofertê przedszkoln¹ uzu-

pe³niaj¹ 2 kluby przedszkolaka –
w Magdalence i £azach. Gminny system oœwiaty, to równie¿ 13 niepublicznych przedszkoli z blisko 600
przedszkolakami, na których funkcjonowanie Gmina Lesznowola
przekazuje dotacjê. Oznacza
to, ¿e na ka¿de dziecko gmina przekazuje niepublicznym przedszkolom kwotê 679,13 z³ miesiêcznie,
nie wy³¹czaj¹c wakacji. Znaczne
œrodki finansowe Samorz¹d Lesznowoli przekazuje równie¿ innym gminom, na terenie których nasi m³odzi mieszkañcy uczêszczaj¹ do
przedszkoli. W 2010 roku s¹ to
œrodki finansowe w wysokoœci ok.
10 mln z³. Na terenie gminy funkcjonuj¹
równie¿ dwie niepubliczne szko³y –
w Mysiadle i JazgarzewszczyŸnie.
Do zespo³ów szkó³ uczêszcza ³¹cznie
2566 uczniów (szko³y podstawowe –
1782, gimnazja 784), a do gminnych
przedszkoli 275 dzieci.

Baza oœwiatowa lesznowolskiej
oœwiaty, to obiekty w pe³ni nowoczesne i funkcjonalne. Wszystkie
posiadaj¹ pracownie komputerowe,
œwietlice, sale gimnastyczne oraz
sto³ówki wraz z zapleczem kuchennym. Te, które powsta³y ju¿ jakiœ
czas temu (Mroków, Nowa Iwiczna)
s¹ stale ulepszane i modernizowane (np. budowa kompleksu boisk ze
sztuczn¹ nawierzchni¹ przy ZSP
w Nowej Iwicznej – koszt ponad
2 mln z³., modernizacja bloku ¿ywieniowego w ZSP w Mrokowie – koszt
1 100 tys. z³., a w bie¿¹cym roku
oddany zostanie do u¿ytku kompleks
boisk ze sztuczn¹ nawierzchni¹ przy
ZSP w Mrokowie). W 2002 r. zosta³
oddany do u¿ytku super nowoczesny obiekt ZS w £azach, w sk³ad którego wchodz¹ segmenty: dydaktyczny, ¿ywieniowy, biblioteka, czêœæ administracyjna, oraz segment spor-

towy z hal¹ sportow¹, sal¹ do gimnastyki i zapleczem sanitarnym. Najstarsza
szko³a, to ZSP w Lesznowoli, ale i ta placówka zosta³a gruntownie zmodernizowana. W 2007 r. powsta³ nowoczesny
stadion lekkoatletyczny ze sztuczn¹ nawierzchni¹ i boiskami do pi³ki no¿nej,
siatkowej i koszykowej, kortami tenisowymi, bie¿ni¹ oraz torem ³uczniczym.
W 2008 r. dobudowane zosta³o poddasze, w którym zosta³y zlokalizowane pomieszczenia dydaktyczne, a w 2010 r.
oddano do u¿ytku zupe³nie nowe skrzyd³o, w którym miejsce znalaz³o nowe
przedszkole, pomieszczenia dydaktyczne dla uczniów szko³y podstawowej,
hala sportowa z zapleczem sanitarnym
oraz sto³ówka wraz z kuchni¹.
W 2007 r. wykonano remont kapitalny budynku biurowego by³ego gospodarstwa ogrodniczego „Eko – Mysiad³o”, w którym zlokalizowana zosta³a
Szko³a Podstawowa w Mysiadle, zwana przez uczniów i ich rodziców z powodu rysunku na elewacji „S³oneczkiem”.
Stale zwiêkszaj¹cej siê liczba mieszkañców gminy spowodowa³a, ¿e przed
Samorz¹dem Lesznowoli stanê³o nowe
ogromne wyzwanie. Wiosn¹ br. rozpoczê³a siê bowiem budowa Centrum Edukacji
i Sportu w Mysiadle – nowoczesnego centrum edukacyjno-sportowego na miarê
XXII w. Og³oszony miêdzynarodowy konkurs architektoniczny pozwoli³ wybraæ
najbardziej nowatorsk¹ pod wzglêdem
formy, ale i te¿ najbardziej nowoczesn¹
pod wzglêdem funkcjonalnoœci koncepcjê nowego obiektu szko³y. Przewidywany termin oddania do u¿ytku ca³oœci zadania, to kwiecieñ 2012 r. z mo¿liwoœci¹
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rozpoczêcia nauki w czêœci dydaktycznej
we wrzeœniu 2011 r.
Szko³y i placówki oœwiatowe w Gminie Lesznowola zatrudniaj¹ 296 nauczycieli oraz 167 pracowników obs³ugi i administracji. W lesznowolskich szko³ach
i przedszkolach pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wszyscy
nauczyciele posiadaj¹ wykszta³cenie
wy¿sze magisterskie lub wy¿sze zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym, a wielu z nich posiada kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. Nasi nauczyciele stale wzbogacaj¹ swoje wykszta³cenie uczestnicz¹c w studiach podyplomowych
czy licznych kursach i szkoleniach,
a ich koszt pokrywany jest z bud¿etów poszczególnych szkó³. W ostatnim roku na ten cel wydatkowano
kwotê ogó³em 106 300 z³.
O wysokim poziomie naszych
szkó³ œwiadcz¹ wyniki uczniów na
sprawdzianie po VI klasie i na egzaminie gimnazjalnym. Nasi uczniowie co
roku osi¹gaj¹ lokaty znacznie powy¿ej
œredniej w kraju województwie, powiecie, a nawet znacznie przewy¿szaj¹ œrednie w Warszawie. Wyniki sprawdzianu
i egzaminu analizowane s¹ w oparciu
o 9-stopniow¹ skalê staninow¹. Nasze
szko³y plasuj¹ siê w najwy¿szym, dziewi¹tym staninie, w którym znajduje siê
tylko 4% szkó³ w kraju.
Miar¹ efektywnoœci pracy gimnazjów
jest równie¿ tzw. „Edukacyjna Wartoœæ
Dodana” (EWD). WskaŸnik EWD dla gimnazjum mówi o tym, na ile wysokie/niskie wyniki egzaminu gimnazjalnego
uzyskali uczniowie w porównaniu do
gimnazjów w ca³ej Polsce o danym poziomie zasobów na wejœciu. W ramach
wskaŸnika EWD wskazuje siê 5 typów
gimnazjum:
1. Szko³y neutralne – gimnazja, w których notujemy zarówno œredni w skali
kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciêtn¹ efektywnoœæ.
2. Szko³y sukcesu – gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywnoœci nauczania.
3. Szko³y wspieraj¹ce. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale
wysokiej efektywnoœci.
4. Szko³y wymagaj¹ce pomocy – gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywnoœci nauczania.
5. Szko³y niewykorzystanych mo¿liwoœci – gimnazja o wysokich wynikach
egzaminacyjnych oraz niskiej efektywnoœci nauczania.

Wszystkie lesznowolskie gimnazja zosta³y zaliczone do kategorii –
„szkó³ sukcesu”.
O jakoœci naszych szkó³ œwiadcz¹
te¿ sukcesy w konkursach i olimpiadach zewnêtrznych, organizowanych przez Mazowieckie Kuratorium Oœwiaty, w których nasi
uczniowie dochodz¹ do wysokich
pozycji na poziomie powiatu czy
województwa.

Nie by³oby tak wysokich wyników
naszych uczniów, gdyby nie m.in. rozbudowana oferta zajêæ pozalekcyjnych.
W Gminie Lesznowola du¿y nacisk k³adzie siê na rozwijanie uzdolnieñ dzieci,
tak¿e poprzez organizowanie czasu
poza lekcjami. Gmina finansuje ko³a
przedmiotowe, ko³a zainteresowañ, zajêcia sportowe. Oferta jest bardzo bogata i urozmaicona, a nasi uczniowie
mog¹ sobie wybraæ takie zajêcia, które
naprawdê ich interesuj¹. Uczniowie wymagaj¹cy pomocy mog¹ liczyæ na szerok¹ propozycjê zajêæ wyrównawczych,
a tak¿e wsparcie reedukatorów, pedagogów, psychologów czy logopedów, których zatrudnia ka¿da z lesznowolskich
szkó³. Tak du¿a liczba tzw. „nauczycieli
wsparcia” zatrudnionych w naszych
szko³ach nie jest czêstym zjawiskiem,
nawet w skali kraju, czy w s¹siednich
gminach.

Inny, wa¿ny obszar dzia³alnoœci lesznowolskiej oœwiaty, to projekty edukacyjne, w których bior¹ udzia³ nasze szko³y i placówki oœwiatowe. Niektóre z nich,
to:
• „Szko³a marzeñ” – projekt skierowany do uczniów gimnazjum, polegaj¹-

cy na nauce szybkiego czytania, nauka efektywnych technik uczenia siê,
planowanie w³asnej œcie¿ki edukacyjnej i kariery zawodowej, finansowany w pierwszym roku ze œrodków UE,
a w kolejnych latach z bud¿etu gminy,
• „Œpiewaj¹ca Polska” – program wspierania rozwoju chórów szkolnych,
• „Gotowy, by siê rozwijaæ” – cykl dodatkowych zajêæ dla wszystkich dzieci 6-letnich w Gminie Lesznowola,
stymuluj¹cych ich rozwój i kreatywnoœæ oraz dostarczenie wiedzy nauczycielom oraz rodzicom dzieci na
temat mo¿liwych dzia³añ, pozwalaj¹cych wyrównaæ ich szanse edukacyjne i spo³eczne, rozwijaæ zainteresowania i zdolnoœci, zapobiegaæ niepowodzeniom szkolnym oraz motywowaæ do rozwoju, projekt wspó³finansowany ze œrodków Kuratorium
Oœwiaty i bud¿etu gminy,
• „Zagrajmy o sukces” – program wyrównywania szans edukacyjnych
uczniów o utrudnionym dostêpie do
edukacji, obejmuj¹cy blok zajêæ pozalekcyjnych z zakresu technologii
informacyjnej i komunikacyjnej,
przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, jêzyków obcych, zajêæ z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zajêæ sportowo – wychowawczych;
• „Akademia przysz³oœci” – kszta³cenie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno
– przyrodniczych,
• „20 lat wspólnie” – projekt realizowany przez wszystkie lesznowolskie gimnazja, jego celem by³o upamiêtnienie 20 rocznicy pierwszych
wyborów samorz¹dowych w wolnej
Polsce. Zespo³y uczniów pod opiek¹ nauczycieli przeprowadza³y wywiady ze swoimi rodzinami i s¹siadami na temat zmian, jakie zasz³y w ich
miejscowoœci dziêki dzia³alnoœci samorz¹du terytorialnego i na tej podstawie stworzy³y prezentacje multimedialne poœwiêcone osi¹gniêciom
samorz¹du.
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• Grupa Wymiany Doœwiadczeñ – projekt polegaj¹cy na wymianie doœwiadczeñ w dziedzinie zarz¹dzania oœwiat¹ w grupie 8 najbardziej dynamicznych gmin w kraju, zlokalizowanych,
tak jak Lesznowola, w pobli¿u du¿ych
miast.
W chwili obecnej trwa ocena merytoryczna kolejnego projektu, skierowanego do uczniów lesznowolskich szkó³. Tytu³ tego projektu, to „eSzko³y – wyrównywanie szans i wzmocnienie kompetencji uczniów”, a kwota, o jak¹ aplikuje
Gmina Lesznowola, to blisko 3 mln z³.
Gmina Lesznowola dba nie tylko
o rozwój intelektualny swoich najm³odszych mieszkañców, ale równie¿ o rozwój fizyczny. Na terenie gminy funkcjonuje 21 ogólnodostêpnych placów zabaw oraz 3 kompleksy boisk ze sztuczn¹ nawierzchni¹ (w tym jeden wybudowany w ramach programu Moje Boisko
Orlik 2012), w sk³ad których wchodz¹
boiska do pi³ki no¿nej, pi³ki siatkowej,
pi³ki pla¿owej, pi³ki koszykowej oraz
korty tenisowe. W paŸdzierniku 2010 r.

oddano do u¿ytku 4. kompleks boisk – przy ZSP w Mrokowie. Nasi
mieszkañcy mog¹ równie¿ korzystaæ z dwóch nowoczesnych hal
sportowych wraz z zapleczem socjalnym – przy Zespole Szkó³ w £azach i Lesznowoli. Ofertê uzupe³niaj¹ boiska trawiaste w Nowej
Woli, Magdalence, Podolszynie
i Mysiadle.
Sport i rekreacja, to nie tylko
obiekty sportowe, to równie¿ ró¿norodnoœæ form i podmiotów prowadz¹cych zajêci z m³odzie¿¹. Na terenie Gminy Lesznowola funkcjonuje 6 klubów sportowych, na których dzia³alnoœæ
w 2010 r. przekazano z bud¿etu gminy
œrodki finansowe w wysokoœci 262 tys.
z³. Dziêki takiemu podejœciu Samorz¹du Gminy do spraw sportu mo¿emy siê
poszczyciæ wieloma sukcesami naszych
uczniów w pi³ce siatkowej, czy lekkoatletyce, w rywalizacji na poziomie powiatu i województwa. Jesteœmy niezwykle dumni z osi¹gniêæ naszych m³odych
sportowców. O tym, ¿e nasze dzia³ania
zmierzaj¹ we w³aœciwym kierunku niech
œwiadczy otrzymany we wrzeœniu br. tytu³ – „Sportowa Gmina” oraz dwa
razy z rzêdu wyró¿nienie „Aktywna
Gmina”.
Jednym z czynników maj¹cych
wp³yw na tak wysoki poziom oœwiaty s¹ œrodki, jakie rokrocznie w swoim bud¿ecie Gmina Lesznowola
przeznacza na jej funkcjonowanie.

S¹ to œrodki znacznie wykraczaj¹ce poza
œrodki finansowe otrzymane w postaci
subwencji oœwiatowej z bud¿etu pañstwa. W 2010 r. ca³oœæ œrodków finansowych, które Samorz¹d Gminy Lesznowola przeznaczy³ na zadania oœwiatowe
(wraz z inwestycjami), to 52 082 134 z³.
Finansowanie oœwiaty w Gminie Lesznowola przedstawiaj¹ zamieszczone obok
wykresy.
Wysi³ki Samorz¹du Gminy Lesznowola, który znany jest z innowacyjnego
i nowoczesnego podejœcia do spraw
oœwiaty, zosta³y zauwa¿one i docenione na zewn¹trz, czego dowodem s¹ ró¿ne nagrody i wyró¿nienia. Najwa¿niejsze z nich, to tytu³y – „Gmina przyjazna
oœwiacie” i „Samorz¹dowy Lider Zarz¹dzania – Us³ugi Spo³eczne – Oœwiata”.
Jacek Bulak
Dyrektor Zespo³u Obs³ugi Placówek
Oœwiatowych w Gminie Lesznowola

Samorz¹d utrzymuje
Gminne Przedszkola,
a dotuje niepubliczne
W Gminie Lesznowola funkcjonuje
dobry system wychowania przedszkolnego. Nasi najm³odsi mieszkañcy mog¹
korzystaæ z 5 publicznych przedszkoli,
do których uczêszcza 275 dzieci, z ofert
2 klubów malucha korzysta 25 dzieci.
Oprócz publicznych przedszkoli na terenie gminy swoj¹ dzia³alnoœæ prowadzi
13 przedszkoli niepublicznych, do których uczêszcza 566 dzieci oraz 3 punkty przedszkolne, w których opiekê ma
21 dzieci.
Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia
7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty

gmina, na której zlokalizowane jest niepubliczne przedszkole ma obowi¹zek
przekazaæ dotacjê ze swojego bud¿etu
z przeznaczeniem na bie¿¹ce funkcjonowanie tego przedszkola. Ust. 2b ww.
artyku³u precyzuje ten obowi¹zek
i wskazuje, ¿e „Dotacje dla niepublicznych
przedszkoli przys³uguj¹ na ka¿dego ucznia
w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ 75 % ustalonych
w bud¿ecie danej gminy wydatków bie¿¹cych ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia,
z tym ¿e na ucznia niepe³nosprawnego
w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ kwota przewi-

dziana na niepe³nosprawnego ucznia przedszkola i oddzia³u przedszkolnego w czêœci
oœwiatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkê samorz¹du terytorialnego…”.
W bud¿ecie na 2010 r. Samorz¹d
Gminy Lesznowola przeznaczy³ na ten
cel ogó³em œrodki finansowe w wysokoœci ok 10 mln z³., a dotacja na jedno
dziecko w niepublicznym przedszkolu
zosta³a ustalona na poziomie 679,13 z³
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miesiêcznie. Oznacza to, ¿e Gmina Lesznowola wp³aca na konto niepublicznego przedszkola po 679,13 z³ ka¿dego
miesi¹ca (nie wy³¹czaj¹c wakacji), na ka¿de dziecko mieszkaj¹ce na terenie gminy. Osobna dotacja przeznaczona jest na
dziecko niepe³nosprawne, która w tym
roku wynosi 994,56 z³ na jedno dziecko. Na dzieci uczêszczaj¹ce do niepublicznego punktu przedszkolnego prze-

kazywana jest dotacja w wysokoœci
362,20 z³ miesiêcznie na jedno dziecko
(40% wydatków ponoszonych na jedno
dziecko w publicznym przedszkolu).
Znaczne œrodki finansowe przekazywane s¹ równie¿ do innych gmin, na terenie których nasi m³odzi mieszkañcy
uczêszczaj¹ do przedszkoli.
Mamy nadzieje, ¿e tak du¿e œrodki
finansowe przekazywane przez Samo-

rz¹d Gminy Lesznowola na funkcjonowanie niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego przyczyniaj¹ siê
do wysokiej jakoœci ich pracy, a co za
tym idzie – wspania³ej opieki dla naszych
najm³odszych mieszkañców.
Jacek Bulak
Dyrektor Zespo³u Obs³ugi Placówek
Oœwiatowych w Gminie Lesznowola

Lesznowolskie gimnazja
zagraj¹ o sukces

ZS w £azach

10 sierpnia 2010 r. Zarz¹d Województwa Mazowieckiego podj¹³ uchwa³ê dotycz¹c¹ rozstrzygniêcia naboru wniosków do systemowego projektu – „Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów poprzez dodatkowe zajêcia
rozwijaj¹ce kompetencje kluczowe –
Zagrajmy o sukces”. Dziêki tej decyzji
wszystkie lesznowolskie gimnazja (Gimnazjum w Lesznowoli, £azach, Mrokowie i Nowej Iwicznej) wezm¹ udzia³
w tym wa¿nym dla efektywniejszego
rozwoju uczniów projekcie.
Projekt „Zagrajmy o sukces” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Dzia³anie 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoœci us³ug edukacyjnych œwiadczonych w systemie oœwiaty, Poddzia³anie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

ZSP w Mrokowie

dostêpie do edukacji
oraz zmniejszanie ró¿nic w jakoœci us³ug
edukacyjnych.
Lesznowolscy gimnazjaliœci, wy³onieni
do udzia³u w projekcie, bêd¹ braæ udzia³ w bloku
zajêæ pozalekcyjnych, który
obejmuje 30 godzin w miesi¹cu. Blok zajêæ bêdzie siê sk³a- ZSP w Lesznowoli
da³ z: 6 godz. zajêæ ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne),
Gimnazja opracowa³y bardzo szcze4,5 godz. zajêæ z przedmiotów przyrod- gó³owe kryteria naborów uczniów do
niczo-matematycznych, 6 godz. zajêæ jê- udzia³u w projekcie, a przygotowany
zyków obcych, 4,5 godz. zajêæ z zakre- przez nauczycieli program zajêæ zosta³
su wsparcia psychologiczno-pedagogicz- tak skonstruowany, aby w jak najlepszy
nego, 9 godz. zajêæ sportowo-wycho- sposób odpowiada³ na zapotrzebowanie
wawczych.
uczniów maj¹cych trudnoœci w nauce.
Celem zaplanowanych zajêæ dodatkoProjekt „Zagrajmy o sukces” jest ju¿
wych jest przede wszystkim wzrost mo- kolejnym projektem, w którym wezm¹
tywacji do nauki uczniów, którzy maj¹ udzia³ wszystkie lesznowolskie szko³y.
trudnoœci. W warunkach przyjaznej, Jesteœmy przekonani, ¿e rozbudowana
wspieraj¹cej komunikacji z nauczycie- oferta zajêæ dla uczniów wp³ynie na
lem i pozosta³ymi uczniami maj¹ szan- przysz³y sukces naszych najm³odszych
sê osi¹gania sukcesów na miarê swych mieszkañców.
mo¿liwoœci, poznania swoich mocnych
Jacek Bulak
stron i podniesienia poziomu samooceDyrektor Zespo³u Obs³ugi Placówek
ny. Planowane dzia³ania umo¿liwi¹ m³oOœwiatowych w Gminie Lesznowola
dzie¿y nadrobienie braków w wiedzy,
utrwalenie posiadanych wiadomoœci oraz
rozbudz¹ zainteresowania i zmotywuj¹ do
wysi³ku umys³owego.
Zastosowane na zajêciach metody i formy
pracy u³atwi¹ uczniom
okreœlenie swoich predyspozycji i wp³yn¹ na
budowanie poczucia
w³asnej wartoœci.
ZSP w Nowej Iwicznej
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The diversity
of the European
Dialogue
czyli jak wygl¹da³a

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 42-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).
W dniu 26 marca 2010 r., 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 wynios³a 19 490,80 Euro.
G³ównym celem wymiany by³a 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. W ramach zaproponowanego projektu zrealizowano 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¿
promowanie obywatelstwa europejskiego i wspó³pracy europejskiej. Projekt odwo³a³ siê równie¿ do
celów Programu zapisanych na 2010 rok,
porusza³ bowiem kwestie globalne, zachêcaj¹c m³odzie¿ do dyskusji i refleksji nad
zrównowa¿onym rozwojem.
Ka¿dy dzieñ projektu poœwiêcono innej
formie dialogu a wiêc
interakcji m³odzie¿y. Uczestnicy projektu

Zajêcia rozpoczynaliœmy zawsze od krótkich, czêsto œmiesznych gier typu energizers. Podczas tego tygodnia zorganizowaliœmy wystawê zdjêæ przygotowanych
przez grupy narodowe a na jej podstawie dowiedzieliœmy siê wiele o historii,
geografii i kulturze miejsc, z których pochodzili uczestnicy. W dniu dialogu europejskiego, dyskutowaliœmy w grupach
o tym jak ka¿dy uczestnik odnajduje siê
w przestrzeni europejskiej oraz jakie s¹
zalety jednoœci w ró¿norodnoœci. M³odzie¿ dowiedzia³a siê wiêcej na temat
innych akcji Programu „M³odzie¿ w Dzia³aniu”. Zostaliœmy równie¿ zaproszeni do
Urzêdu Gminy Lesznowola i ciep³o przyjêci przez przedstawicieli Samorz¹du
Gminy. Podczas tego spotkania, miêdzynarodowa grupa zdoby³a najwa¿niejsze
informacje na temat Gminy Lesznowola.
Natomiast kolejnego dnia, m³odzie¿ mog³a sprawdziæ swoje umiejêtnoœci, przygotowuj¹c w ma³ych grupach ró¿ne propozycje inwestycji, które nastêpnie oceniali ich koledzy i kole¿anki, wcielaj¹cy
siê w rolê przedstawicieli samorz¹du lokalnego, mieszkañców oraz ekologów.
O tym jak trudno jest czasem zrozumieæ ró¿nice kulturowe, m³odzie¿ mog³a siê przekonaæ w grze symulacyjnej
The island of Monomulti. Okaza³o siê, ¿e
to obce wydaje siê dziwne tylko na pocz¹tku, a w miarê poznawania, zaczyna
byæ coraz bardziej ciekawe i intryguj¹ce. Mimo panuj¹cych upa³ów, nie zabra-

k³o równie¿ pieszej wêdrówki po magdaleñskim lesie. Przedostatniego dnia,
m³odzie¿ podzielona na miêdzynarodowe grupy aktywnie poznawa³a Warszawê, poszukuj¹c odpowiedzi na przygotowane wczeœniej pytania, dotycz¹ce
ró¿nych obiektów i miejsc zlokalizowanych w centrum stolicy.
Jednym z punktów naszego programu by³o przygotowanie wspólnego programu artystycznego na przedostatni,
sobotni wieczór, na który zaprosiliœmy
przedstawicieli samorz¹du, rodziców
i znajomych. Wszyscy z uœmiechem bêd¹
wspominaæ piosenkê skomponowan¹
przez Guillaume, energetyczne pl¹sy
rumuñsko-francuskie, miêdzynarodowy
pokaz mody czy te¿ szalony spektakl pt.
Dom Wariatów. Nie zapomnimy tak¿e
rozegranego póŸniej meczu: Polska kontra Reszta Œwiata na boisku kompleksu
sportowego Orlik 2012 przy Zespole
Szkó³ w £azach.
Ka¿dego wieczora inna grupa by³a
odpowiedzialna za przygotowanie kolacji oraz narodowego wieczoru artystycznego. Wspólnie œpiewaliœmy „Oh, Champs
Élysées”, tañczyliœmy rumuñskie i wêgierskie tañce, s³uchaliœmy koncertu gitarowego Che z Niemiec i próbowaliœmy nauczyæ innych wymowy polskich ³amañców jêzykowych. Natomiast towarzysz¹ca nam przez ca³y ten tydzieñ sympatyczna gra Sekretny przyjaciel uaktywni³a
nawet najbardziej nieœmia³e osoby. Nie
brakowa³o inwencji
twórczej, szalonych pomys³ów i wielu zabawnych sytuacji. Niestety
tydzieñ min¹³ nam bardzo szybko i trudno by³o
siê po¿egnaæ ostatniego
dnia. To jednak nie koniec, a pocz¹tek nowych
przyjaŸni oraz mo¿liwoœci budowania nowych
projektów.
Magdalena Górczyñska
Koordynator Projektu
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Nowa Iwiczna gra o sukces
W roku szkolnym 2010/11 uczniowie Zespo³u Szkó³ w Nowej Iwicznej maj¹ mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w projekcie „Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajêcia rozwijaj¹ce kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”.
Jest to projekt unijny, wdra¿any przez
Samorz¹d Województwa Mazowieckiego, przyst¹pi³y do niego wybrane gimnazja z województwa, w tym wszystkie
z gminy Lesznowola.
Program umo¿liwi uczniom bezp³atne korzystanie z dodatkowych zajêæ zakresu przedmiotów œcis³ych, j. angielskiego, sportowych i informatycznych
oraz objêcie pomoc¹ psychologiczno –
pedagogiczn¹ na terenie szko³y. Na poszczególne zajêcia przeznaczona jest
okreœlona iloœæ godzin w miesi¹cu: 2 godziny matematyki, 2 godziny fizyki, 1 godzina chemii, 6 godzin j. angielskiego,
6 godzin technologie informacyjne,
4,5 godziny wsparcie psychologiczno –
pedagogiczne, 9 godzin zajêæ sportowych.
W naszej szkole zajêcia programowe
realizuj¹ nastêpuj¹cy nauczyciele:

p. U. Samojlik, p. J. Paulinek, p. A. Pavloska, p. D. Ucieklak, p. M. Pop³awski,
p. P. Brzozowski, p. D. Grad, p. T. Domeradzki. Koordynatorem projektu jest
p. K. Balcerzak.
Program zajêæ z matematyki zosta³
opracowany z myœl¹ o uczniach, dla których matematyka jest przedmiotem trudnym, niezrozumia³ym, budz¹cym lêk,
zwi¹zanym z ogromnym wysi³kiem
i stresem. Za g³ówny cel zajêæ z fizyki
uznaje siê kszta³towanie i rozwijanie
kompetencji naukowo-technicznych
uczniów. Proponowany program nauczania chemii obejmuje doskonalenie umiejêtnoœci obserwacji opisu przemian chemicznych, pos³ugiwania siê podstawow¹ terminologi¹ chemiczn¹, pracê
z uczniami maj¹cymi trudnoœci ze zrozumieniem i nauczeniem siê chemii. Zajêcia z j. angielskiego maj¹ na celu kszta³-

cenie podstawowych umiejêtnoœci komunikacyjnych oraz budzenie zainteresowania nauk¹ jêzyka angielskiego oraz
kultur¹ krajów anglojêzycznych. Zajêcia
z technologii informacyjnych przygotowuj¹ do aktywnego i œwiadomego funkcjonowania w spo³eczeñstwie informacyjnym. Program bloku w zakresie wsparcia
psychologiczno pedagogicznego oparty
jest na wszechstronnym i wypróbowanym
systemie „Sztuka dojrzewania” fundacji
Lions-Quest. Zajêcia sportowe maj¹ na
celu kszta³towanie nawyku aktywnego
spêdzania wolnego czasu, poprzez
uczestnictwo w grach zespo³owych.
W programie bor¹ udzia³ uczniowie
z klas I i II gimnazjum. Zajêcia ju¿ siê
rozpoczê³y i spotka³y siê z zainteresowaniem uczniów oraz rodziców. Odbywaj¹ siê cztery razy w tygodniu od poniedzia³ku do czwartku w godzinach popo³udniowych.
Zarówno organizatorzy projektu oraz
prowadz¹cy zajêcia maj¹ nadziejê na pozytywne rezultaty podejmowanej inicjatywy edukacyjnej.
Krystyna Balcerzak
Koordynator Projektu

Nowy rok szkolny w ZSP w Mrokowie i
nowe wyzwania uczycieli s¹ du¿e zmiany wokó³ szko³y. Za ka¿dym razem jest nieco inny – zmoTo ju¿ kolejny rok szkolny – 2010/
2011. Od wrzeœnia do czerwca – dziesiêæ miesiêcy. Dzieñ po dniu. Jak co roku.
Podczas wakacji i na pocz¹tku obecnego roku szkolnego wykonanych zosta³o
szereg prac remontowych. Naprawiono
przeciekaj¹cy dach budynku. Zmodernizowano hol na parterze, w wyniku czego œwietlica zyska³a dodatkowe pomieszczenie. Dobrze widoczne i niew¹tpliwie ciesz¹ce uczniów, rodziców i na-

Powsta³y bowiem nowe boiska: do pi³ki
siatkowej i koszykowej, do pi³ki no¿nej
i w dwa ognie dla uczniów m³odszych
klas oraz kort tenisowy. Do budynku
szko³y od sierpnia prowadz¹ chodniki
z kostki brukowej. Sporym wyzwaniem
dla nauczycieli wychowania fizycznego
bêdzie takie zaplanowanie zajêæ, by
w miarê mo¿liwoœci z nowych obiektów
sportowych mog³a korzystaæ jak najwiêksza grupa uczniów. Kalendarz roku
szkolnego obfituje w ró¿ne wydarzenia.

dyfikowany, wzbogacony o nowe treœci
i formy.
Uczyæ, wychowywaæ, kszta³towaæ – to
zasadnicze przes³anie ka¿dej szko³y. Jakie dzia³ania s¹ znamienne dla obecnego roku szkolnego w naszej placówce
oœwiatowej? W bie¿¹cym roku szkolnym
do ZSP w Mrokowie uczêszcza 447
uczniów, w tym po raz pierwszy tak
du¿a, bo a¿ 16-osobowa grupa uczniów
obcojêzycznych (15 w szkole podstawowej i 1 w gimnazjum). S¹ oni swoistym
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wyzwaniem dla nauczycieli. Trzeba zmierzyæ siê z rzeczywistoœci¹ i maj¹c cudzoziemca w szkole odpowiednio dostosowaæ wymagania edukacyjne. Najwa¿niejsze jednak… po prostu móc i umieæ porozumieæ siê z nim. Pierwszym krokiem
w pracy z uczniami obcojêzycznymi
w naszej szkole by³o niew¹tpliwie zorganizowanie dodatkowej nauki jêzyka
polskiego (w wymiarze 4 godzin dla
ucznia z podzia³em na odpowiednie grupy wiekowe). Drugim udzia³ wszystkich
nauczycieli ZSP w Mrokowie w szkoleniu „Uczeñ obcojêzyczny w szkole”.
Uœwiadomi³o nam ono jedno – wielk¹
odpowiedzialnoœæ za ucznia, który nie
znaj¹c zupe³nie jêzyka jest w klasie
z polskimi rówieœnikami na lekcjach jêzyka polskiego, historii, przyrody, czy
innych przedmiotów, otoczony dochodz¹cymi go zewsz¹d obcymi mu przecie¿ dŸwiêkami. Jeszcze w tym roku planujemy równie¿ praktyczne ju¿ zajêcia
– warsztaty maj¹ce pokazaæ nauczycielom pracuj¹cym z uczniami obcojêzycznymi nowe formy i metody pracy. Wszyscy jesteœmy przekonani, ¿e powinniœmy
wzi¹æ w nich udzia³. Wszak nauczyciel
to zawód, który wymaga uczenia siê
przez ca³e ¿ycie.
Jak co roku, równie¿ i w tym, uczniowie drugich klas szko³y podstawowej raz
w tygodniu wyje¿d¿aj¹ na basen do Raszyna, by pod okiem instruktorów nauczyæ siê p³ywaæ. Zupe³n¹ nowoœci¹
w naszej szkole s¹ natomiast ciesz¹ce siê
du¿ym zainteresowaniem uczniów sobotnie cotygodniowe wyjazdy na basen.
Propaguj¹ zdrowy styl ¿ycia i podtrzymuj¹ nabyte przez uczniów w³aœnie
w klasie drugiej umiejêtnoœci p³ywackie.

Co roku analizujemy wyniki naszych
uczniów. Przygl¹damy siê zarówno sukcesom jak i pora¿kom. Wyci¹gamy wnioski i staramy siê dostosowaæ nasz¹ pracê do aktualnych potrzeb. W bie¿¹cym
roku szkolnym szczególny nacisk po³o¿yliœmy na edukacjê humanistyczn¹
w szkole. W klasie pierwszej szko³y podstawowej uczniowie w ka¿dym tygodniu
uczestnicz¹ w dodatkowej godzinie
przeznaczonej na kaligrafiê, w klasie
drugiej na ortografiê, a w klasie trzeciej
na redagowanie form wypowiedzi przewidzianych programem nauczania.
W ca³ej szkole podstawowej po³o¿ymy
szczególny nacisk na doskonalenie pracy nad popraw¹ czytania ze zrozumieniem w ramach ró¿nych przedmiotów
nauczania oraz redagowaniem ró¿nych
form wypowiedzi. Zdobywanie wiedzy
z ró¿nych dziedzin ¿ycia i nauki poprzez
czytanie oraz zag³êbianie tajników literatury piêknej to nie lada zadanie w czasie, kiedy dzieci i m³odzie¿ niezbyt chêtnie siêgaj¹ po ksi¹¿kê. Marzeniem naszym jest, aby uczniowie z w³asnej chêci jak najczêœciej odwiedzali gminno
szkoln¹ bibliotek¹ w Mrokowie, której
ksiêgozbiór jest naprawdê imponuj¹cy.
Wielu uczniów z ró¿nych przyczyn napotyka trudnoœci w opanowaniu poprawnego i p³ynnego czytania. Nie wszyscy te¿ potrafi¹ zrozumieæ czytan¹ treœæ.
Aby pomóc uczniom w rozwijaniu umiejêtnoœci rozumnego czytania przyjêliœmy
do realizacji wniosek dotycz¹cy pracy
nad kszta³ceniem czytania ze zrozumieniem jako jedno z podstawowych zadañ
szkolnej edukacji jêzykowej.
Od wielu lat w naszej szkole stawiamy na samorz¹dnoœæ uczniów. Wybory

Akademia Przysz³oci w Mrokowie
e-Akademia Przysz³oœci to projekt
realizowany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Jest on wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki na
lata 2007-2013.
Projekt powsta³ z myœl¹ o uczniach
i nauczycielach szkó³ gimnazjalnych.

Jego celem jest kszta³towanie kompetencji kluczowych gimnazjalistów oraz jak
najlepsze przygotowanie nauczycieli do
kszta³cenia uczniów w tym zakresie.
Bêdzie realizowany w szko³ach przez
3 lata – od 1 wrzeœnia 2010 roku do koñca roku szkolnego 2012/2013.
Celem Projektu jest kszta³towanie
u uczniów siedmiu kompetencji kluczowych, które pomog¹ im w rozwoju zdolnoœci i osobowoœci oraz pozwol¹ na jak

do SU gimnazjum odby³y siê jeszcze
przed wakacjami, do Samorz¹du
Uczniowskiego szko³y podstawowej –
15.10.2010 r. W bie¿¹cym roku szkolnym w klasach 4-6 szko³y podstawowej
i gimnazjum wdra¿amy nowe kryteria
oceniania zachowania. Cenimy zarówno
inicjatywy uczniów jak i nauczycieli.
Te, które spodoba³y siê i przyjê³y, wchodz¹ na trwa³ego do kalendarza imprez
szkolnych. Dbamy o to, by uczniom by³o
w szkole dobrze. Chêtnie wspieramy ich
inicjatywy. Chodzi nam bowiem o ucznia
twórczego, aktywnego i wra¿liwego na
potrzeby innych. Na uwagê zas³uguje
nowe spojrzenie na ró¿ne zagadnienia
podczas przygotowania uroczystoœci
szkolnych. Dobrym przyk³adem jest
spektakl pt. „Krótkie rozmówki na du¿ej przerwie” przygotowany przez
uczniów klas 4-6 szko³y podstawowej
ukazuj¹cy pracê nauczycieli, którzy podobnie jak uczniowie przechodz¹ „niez³¹” szko³ê ¿ycia. Nasza placówka siêga
równie¿ po nowe wyzwania realizuj¹c
projekty unijne. W bie¿¹cym roku szkolnym uczestniczymy w dwóch takich projektach: „Akademia Przysz³oœci” (klasy
I gimnazjum) oraz „Zagrajmy o sukces”
(klasy II gimnazjum).
Z pewnoœci¹ ten rok szkolny bêdzie
obfitowa³ w nowe wyzwania. Pamiêtamy o tym, ¿e ustawicznie trzeba ³¹czyæ
stare z nowym i trwaæ w tym, co w³aœciwe. Czy graj¹c o sukces zwyciê¿ymy? Na
odpowiedŸ na to pytanie poczekajmy do
czerwca.
El¿bieta Bobryk
Nauczyciel w ZSP w Mrokowie

najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym spo³eczeñstwie:
• porozumiewanie siê w jêzyku ojczystym,
• porozumiewanie siê w jêzykach obcych,
• kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
• kompetencje informatyczne,
• umiejêtnoœæ uczenia siê,
• kompetencje spo³eczne i obywatelskie,
• inicjatywnoœæ i przedsiêbiorczoœæ.
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Projekt bêdzie realizowany podczas
zajêæ z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, jêzyka angielskiego, informatyki i WOS-u.
Specjalnie do realizacji zaplanowanych w Projekcie zadañ zosta³a uruchomiona platforma e-learningowa, na której opublikowano wszystkie materia³y

dla uczniów i nauczycieli. Uczniowie
bêd¹ mogli samodzielnie lub pod
opiek¹ nauczyciela
korzystaæ z jednostek e-learningo wych oraz komunikowaæ siê z bior¹cymi udzia³ w Projekcie rówieœnikami
z ca³ej Polski. Dziêki indywidualnemu loginowi ka¿dy nauczyciel i uczeñ bêdzie mia³ sta³y dostêp do platformy w ka¿dym miejscu
i czasie. Odpowiednie cechy funkcjonalne platformy pozwol¹ nauczycielom na
tworzenie wirtualnych klas, a tak¿e
sprawdzanie postêpów i zaanga¿owania uczniów.

Nasza szko³a w bie¿¹cym roku szkolnym przyst¹pi³a do realizacji tego pilota¿owego projektu obejmuj¹c jego dzia³aniem wszystkich uczniów klas pierwszych gimnazjum. Przygotowania rozpoczê³y siê jeszcze w czasie wakacji.
W dniach 2-4 sierpnia b.r. oœmioro nauczycieli naszej szko³y bra³o udzia³
w specjalnym szkoleniu przygotowuj¹cym ich do pracy w projekcie. W paŸdzierniku zaœ uczniowie rozpoczêli rozwi¹zywanie testów diagnozuj¹cych.
W³aœnie wczoraj, ostatnia grupa
uczniów zakoñczy³a, pracê z testami.
Z niecierpliwoœci¹ czekamy wiêc na
wyniki, które stan¹ siê podstaw¹ do oceny postêpów i zabieramy siê do pracy.
Barbara Piechal
Koordynator Projektu

Zagrajmy o sukces w Mrokowie
Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana
Twardowskiego w Mrokowie za poœrednictwem organu prowadz¹cego – Gminy Lesznowola z³o¿y³o w czerwcu b.r.
wniosek o udzia³ w Projekcie wspó³finansowanym ze œrodków Unii Europejskiej „Zagrajmy o sukces”. Jego g³ównym
celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów z terenu
województwa mazowieckiego poprzez
dodatkowe zajêcia rozwijaj¹ce kompetencje kluczowe.
We wrzeœniu wy³oniona zosta³a w naszej szkole grupa 22 gimnazjalistów, do
których Projekt ten jest adresowany. S¹
nimi uczniowie obu klas drugich. Pod
kierunkiem dziesiêciu nauczycieli (autorów poszczególnych programów) bêd¹
oni realizowali g³ówne za³o¿enia projektu uczestnicz¹c w 5 blokach zajêæ:
• zajêcia ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne): „Z TI na TY” –
6 godzin miesiêcznie (p. Aleksandra
Hoffman);
• zajêcia z przedmiotów przyrodniczo
– matematycznych: „Matematyka
jako jêzyk fizyki” oraz „ Ja i moje
zdrowie” – razem 4,5 godziny miesiêcznie (p. Anna Miecznik, p. Aneta

Michalczyk i p. Andrzej Lewandowski);
• zajêcia z jêzyków obcych: „Mówiæ po
angielsku” – 6 godzin miesiêcznie
(p. Renata Kiliañska i p. Wioletta Doliñska);
• zajêcia z zakresu wsparcia psychologiczno – pedagogicznego: „Jak ¿yæ
z ludŸmi?” – 4,5 godziny miesiêcznie
(p. Renata Zugaj-Janyst)
• zajêcia sportowo-wychowawcze:
„Wychowanie przez ruch i zabawê”
– 9 godzin miesiêcznie (p. Dorota
Mainka, p. Anita P³aza i p. Marcin Olszewski)
£¹cznie przewidzianych jest 30 godzin w miesi¹cu. Wszystkie zajêcia odbywaj¹ siê po lekcjach. Maj¹ one nieco
inny charakter, ni¿ zwyk³e zajêcia dydaktyczne zarówno pod wzglêdem treœci jak
i formy.
G³ównym celem, jaki przyœwieca³ nauczycielom przystêpuj¹cym do realizacji projektu by³o zaproponowanie
uczniom dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych, podczas których poprzez ró¿norodne dzia³ania bêd¹ mieli mo¿liwoœæ rozwijania kompetencji kluczo-

wych jak równie¿ nabywania w³aœciwych postaw i nawyków. Mamy nadziejê, ¿e zaplanowane przez nas dzia³ania
bêd¹ stymulowa³y rozwój, rozbudz¹
ciekawoœæ, rozwin¹ samodzielnoœæ
oraz aktywne postawy spo³eczne u naszych uczniów. Chcemy, aby nasi
uczniowie w trakcie realizacji Projektu
posiedli umiejêtnoœci szybkiego uczenia siê, planowania i zarz¹dzania swoim czasem. Niezwykle wa¿ne jest dla
nas, aby gimnazjaliœci realizuj¹cy Projekt mieli wysokie poczucie w³asnej
wartoœci, poznali swoje mocne i s³abe
strony. Pragniemy, aby chêtnie i efektywnie podejmowali dzia³ania zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia zamierzonego celu,
a w efekcie, aby stali siê ambitnymi
i wartoœciowymi ludŸmi, z jednej strony osi¹gaj¹cymi w ¿yciu sukcesy, z drugiej zaœ (co jest równie wa¿ne) umiej¹cymi sobie radziæ z pora¿kami.
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OTWIERAMY SIÊ NA ŒWIAT

ZSP Lesznowola im. Noblistów Polskich
w szerszej perspektywie
„Czasy siê zmieni³y, teraz jest inaczej”
– te czêsto wypowiadane zdanie mo¿e
nieœæ ze sob¹ negatywn¹ b¹dŸ pozytywn¹ treœæ. Zdanie to jednak mówi równie¿ to, ¿e wraz z czasami powinno siê
te¿ zmieniæ nasze podejœcie do procesu
kszta³cenia i wychowania. Szko³y wiêc
próbuj¹ siê zmieniaæ, w ró¿nych p³aszczyznach tak, aby uczniowie mogli sprostaæ wymaganiom nowego milenium.
Przyk³adowo zmienia siê nasze stosunku do œwiata, stajemy siê bardziej otwarci, chêtni do poznawania innych pañstw,
kultur czy tradycji.
Jak ten proces przebiega w Zespole
Szkó³ Publicznych w Lesznowoli?

Jedzimy na wycieczki
zagraniczne
Pocz¹tkowo zaczêliœmy nieœmia³o,
wypad do Pragi podczas obozu letniego w D³ugopolu, zwiedzanie Lwowa
przy okazji wycieczki w Bieszczady –
a potem lawina ruszy³a. W 2006 roku
zorganizowaliœmy wycieczkê do Londynu, po³¹czon¹ ze zwiedzaniem Brukseli w drodze powrotnej, potem by³ Pary¿ (2007), W³ochy (2008), miasta
Wielkiej Brytanii (2010) i Litwa (2010).
W tym roku szkolnym ponownie planowana jest wycieczka do Francji,
w nastêpnym prawdopodobnie do Niemiec.

Miêdzynarodowa Wioska Dzieciêca – Norwegia

Nawi¹zalimy wspó³pracê
z miêdzynarodow¹ organizacj¹
CISV
CISV (Children’s International Summer Village) za³o¿one zosta³o po drugiej
wojnie œwiatowej przez amerykankê –
Doris Allen. Jako psycholog dzieciêcy
Doris uwa¿a³a, ¿e wykszta³cenie w dzieciach postaw wolnych od stereotypów
i uprzedzeñ bêdzie najlepszym gwarantem przysz³ego pokoju na œwiecie. Starania w tym zakresie przynios³y jej
w 1979 roku nominacjê do Pokojowej
Nagrody Nobla. Pierwszym i do dzisiaj
najpopularniejszym programem organizacji jest miêdzynarodowa wioska dzieciêca (od której to organizacja uzyska³a
swoj¹ nazwê). Co roku w oko³o 200 ró¿nych programach CISV bierze udzia³
oko³o 7500 osób z ponad 60 krajów.

Bralimy udzia³ w Childrens
International Summer Village
 Norwegia, lipiec 2010
Uczniowie klas pi¹tych naszej szko³y podstawowej reprezentowali Polskê
podczas czterotygodniowego wyjazdu
do Norwegii. Ten najstarszy program
CISV ma œciœle okreœlone zasady, œciœle przestrzegane bez wzglêdu gdzie
taki wyjazd jest organizowany. W programie bior¹ udzia³ czteroosobowe
delegacjê z 12 krajów wraz z liderami
z poszczególnych krajów. Jak by³o?

Oto relacja taty jednego z uczestników
wioski:
„ Jeœli zaœ chodzi o Norwegiê – có¿...
… Janek rzecze do mnie po powrocie: To
by³y najlepsze 4 tygodnie mojego ¿ycia”.
„Dlaczego?” pytam. A on na to: „To by³ inny
œwiat, a 4 tygodnie minê³y, jak weekend”.
To, co jego fascynowa³o, to ró¿norodnoœæ ludzi, których spotka³. Pocz¹wszy od
jêzyków, poprzez stroje, kolor skóry i wygl¹d w ogóle. Prezentacje poszczególnych
kultur podczas National Nights, serwowanie ca³ej wiosce (80 osób!) placków ziemniaczanych, którymi siê wszyscy zachwycili, weekendy u norweskich rodzin, tak bardzo ró¿ne od tego, do czego my jesteœmy
przyzwyczajeni – od prawie „bia³ej nocy”
po wycieczkê wzd³u¿ fiordu po górach od
chatki do chatki, buduj¹c z kamieni trole,
jak prawdziwi Norwegowie. Kosztowanie
narodowych specja³ów, które ka¿da delegacja przygotowywa³a. Pilnowanie porz¹dku (ka¿dego dnia inna delegacja mia³a
dy¿ur – jak to na obozie). Masa pami¹tek
– drobiazgów, koszulka z podpisami
WSZYSTKICH i z dedykacjami. Zaœ przede
wszystkim – przyjaŸnie, co widzê po bogatej korespondencji elektronicznej (w j.
angielskim!!!). Nie wspomnê o postêpach
w jêzyku, bo o wiele wa¿niejszy jest postêp w poznawaniu œwiata. Powiem tak:
nie wiem, jak Pani (z ca³ym szacunkiem,
oczywiœcie), ale ja nie mam ani jednego
znajomego z Filipin, Jordanii, czy Gwatemali. A mój syn – i owszem! I na tym to
polega…”

Norwegia 2010 – delegacja polska uczy dzieci z innych krajów tañczyæ poloneza
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Zaprosilimy do siebie
m³odzie¿ z ró¿nych zak¹tków
wiata czyli Seminar Camp
w Lesznowoli  wakacje 2010
W ostatnie wakacje na terenie naszej
placówki odby³ siê tak¿e miêdzynarodowy trzytygodniowy obóz m³odzie¿owy „Seminar Camp”. Organizatorem
obozu by³ oddzia³ warszawski CISV Poland. Nasz¹ szko³ê odwiedzili przedstawiciele z wielu odleg³ych pañstw takich
jak Brazylii, Kostaryki, Kanady, Kolumbii czy Tajlandii oraz ró¿nych krajów europejskich ³¹cznie z 16. W trakcie trwania obozu uczestnicy organizowali szereg bardzo wartoœciowych „activities”
takich jak wieczór talentów, Latino Night z nauk¹ tañca czy dzieñ stereotypów. Tego dnia, uczestnicy wypisywali
na kartkach co kojarzy siê im z danym
krajem, a uczestnicy musieli wygl¹daæ
i zachowywaæ siê zgodnie z tymi opisami. Nasi zagraniczni goœcie zaanga¿owali siê te¿ w dzia³ania na rzecz jednej z organizacji pozarz¹dowych
„Wspólnota Polska”, którego celem jest
zespolenie wysi³ków w umacnianiu wiêzi Polonii i Polaków zamieszka³ych za
granic¹ z Ojczyzn¹, jej jêzykiem i kultur¹ oraz niesienie pomocy w zaspokajaniu ró¿norodnych potrzeb Rodaków
rozsianych po œwiecie. Obozowa m³odzie¿ przeprowadzi³a zajêcia z polskimi dzieæmi z Bia³orusi. Oprócz tego
uczestnicy opuszczali od czasu mury
naszej goœcinnej szko³y, aby zobaczyæ
równie¿ inne miejsca w Polsce. Zwiedzali Warszawê, Olsztyn, £ódŸ. Byli tak¿e na sp³ywie kajakowym rzek¹ Liwiec.
Jakkolwiek program obozu by³ bardzo
napiêty, znaleŸli trochê czasu, by poznaæ siê z naszymi uczniami, pograæ
razem w pi³kê. Pod koniec pobytu zorganizowali tak¿e „Open Day”. Trudno
im by³o wyjechaæ, po¿egnaniom nie
by³o koñca. A co dla nas najwa¿niejsze
– byli zachwyceni nasz¹ szko³¹, polsk¹
kuchni¹ i ogólnie Polsk¹.

Planujemy wymiany
miêdzynarodowe w ramach
CISV
Do tej pory nie uczestniczyliœmy w tego rodzaju przedsiêwziêciach, ale planujemy zrobiæ to w kolejnym roku. Planowane s¹ dwie wymiany: do W³och (dla

12-13-latków) i Szwecji (dla 14-15-latków), które odbêd¹ siê jeœli tylko znajd¹ siê chêtni. Wymiany CISV s¹ szczególne – zazwyczaj odbywaj¹ siê w lipcu
i trwaj¹ ca³y miesi¹c. Na pocz¹tku m³odzie¿ z jednego pañstwa wraz z liderem
jedzie do drugiego na 2 tygodnie, a potem nastêpuje zamiana.

Szkolimy siê za granic¹
Ten rodzaj kszta³cenia nauczycieli
nie nale¿y jeszcze do najbardziej rozpowszechnionych form doskonalenia
zawodowego, ale to siê powoli zmienia zarówno w Polsce jak i naszej placówce. Du¿ym udogodnieniem w tym
zakresie jest mo¿liwoœæ skorzystania
z dofinansowania z funduszy unijnych.
Jednym z nich jest program Comenius
„Mobilnoœæ szkolnej kadry edukacyjnej”
w ramach programu sektorowego
„Uczymy siê przez ca³e ¿ycie”. Aby
otrzymaæ grant z Agencji Narodowej
nale¿y byæ zatrudnionym w szkole lub
placówce oœwiatowej, znaæ jêzyk,
w którym bêdzie odbywa³ siê kurs na
poziomie wystarczaj¹cym do zrozumienia (B2). Wystarczy najni¿szy certyfikat
poœwiadczaj¹cy znajomoœæ jêzyka (np.
FCE z jêzyka angielskiego) lub zaœwiadczenie o ukoñczeniu czteroletniego
kursu jêzykowego. Nauczyciele innych
przedmiotów ni¿ jêzyki obce czêsto
(mimo, i¿ spe³niaj¹ wy¿ej wymienione
kryteria) obawiaj¹ siê czy znaj¹ jêzyk
obcy na wystarczaj¹co dobrym poziomie. Z podobnymi w¹tpliwoœciami wyje¿d¿aj¹ na takie szkolenia matematycy z Hiszpanii czy informatycy z W³och,
jakkolwiek rzadziej siê do nich przyznaj¹. Z naszych doœwiadczeñ wynika, ¿e
nasi polscy nauczyciele pod ¿adnym
wzglêdem nie s¹ gorsi od ich europejskich kolegów choæ czêsto (nies³usznie)
ustêpuj¹ im na polu wiary w siebie
i przebojowoœci.
Dofinansowanie obejmuje cenê kursu, dojazd i utrzymanie. Wybrany kurs
powinien byæ przydatny w pracy, czyli
np. mo¿e to byæ kurs metodyczny, komputerowy itp. Szkolenie za granic¹ daje
nam nie tylko szansê podniesienia swoich umiejêtnoœci w danej dziedzinie, ale
równie¿ niepowtarzaln¹ okazjê do poznania nauczycieli z ró¿nych krajów,
nawi¹zania kontaktów, które mog¹ zaowocowaæ nawi¹zaniem wspó³pracy

pomiêdzy szko³ami w kolejnych latach
(na co równie¿ mo¿na uzyskaæ dofinansowanie w ramach Unii Europejskiej).
W naszej placówce ten rodzaj szkolenie cieszy siê na razie popularnoœci¹
wœród nauczycieli jêzyków obcych, ale
mamy nadziejê, i¿ uda nam siê zaraziæ
pomys³em kszta³cenia za granic¹ innych.

Szukamy zagranicznych
partnerów
ZSP Lesznowola przymierza siê
w bie¿¹cym roku szkolnym do nawi¹zania wspó³pracy z szko³ami znajduj¹cymi siê w innych krajach UE (np. Hiszpani¹, Finlandi¹ czy Bu³gari¹) i wspólne napisanie programu, który móg³by
byæ realizowany w kolejnych latach.
Celem takiej wspó³pracy by³oby uaktywnienie m³odzie¿y na rzecz dzia³añ
miêdzynarodowych. O ile bêdzie to tylko mo¿liwe dzia³ania bêd¹ realizowane w ramach programu Comeniusa
„Partnerstwo Szkó³”.

Pamiêtamy o naszej ma³ej
ojczynie
Otwieraj¹c siê na œwiat nie zapominamy, ¿e wa¿ne jest równie¿ aby nasi
uczniowie czuli siê zwi¹zani z terenem
na którym mieszkaj¹. Od wielu lat w naszej szkole aktywnie dzia³a SKKT PTTK
„Szprycha” w ramach którego uczniowie uczestnicz¹ w ró¿nych imprezach
turystyki kwalifikowanej odbywaj¹cych
siê w ró¿nych miejscach Mazowsza.
W tym roku szkolnym uczestniczyli
w rajdzie „Œladami Noblistów Polski”,
który odby³ siê 18 wrzeœnia a tak¿e
w Jesiennych Piaseczyñskich Marszach
na Orientacjê. W czasie drugiej imprezy, która jak co roku odbywa³a siê w Lasach Rujnowskich dru¿yna w sk³adzie:
Boguta Jakub (klasa VIa), Liwiñski Miko³aj (klasa VIa) oraz Wysocki Daniel
(Ia Gim) zajê³a II miejsce. We wrzeœniu
grupa m³odzie¿y z naszej placówki
wziê³a tak¿e udzia³ w Rajdzie Pamiêci
– Wdziêczni Ojcom – organizowanym
przez Starostê Piaseczyñskiego, Akcjê
Katolick¹ oraz organizacje spo³eczne
dzia³aj¹ce w ramach „Forum Myœli Spo³ecznej” przy wspó³dzia³aniu Samorz¹du Gminy Lesznowola.
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Wydarzenia z ostatnich dni w ZSP Lesznowola
nieju ulegli rywalom (4:1), tym
samym zajêli drugie miejsce.
Gratulujemy dobrej gry.

Konkursy humanistyczne MKO
W konkursie jêzyka polskiego organizowanym przez Mazowieckie Kuratorium Oœwiaty kwalifikacje do etapu rejonowego uzyskali Górska Klaudia (klasa IIIa Gim), Luœnia Monika (klasa IIIa
Gim), Godek Paulina (klasa IIIc Gim),
Neroj Marta (klasa IIIc Gim). Równoczeœnie odbywa³ siê konkurs historyczny.
Do nastêpnego etapu przeszed³ Mateusz Rowiñski (klasa IIIa Gim).

Pi³ka no¿na  z³oto i srebro
dla pi³karzy z ZSP Lesznowola
Dru¿yna ch³opców w sk³adzie: Leszczyñski Tomasz, Górka Mateusz, So³datowski Grzegorz, Papis £ukasz, Piotrowicz Szymon, Rowiñski Mateusz, Stachura Dariusz, Borowski Patryk, Targowski
Filip, Michalik Dominik, Seliga Damian
po wywalczeniu mistrzostwa gminy, zakwalifikowa³a siê do zawodów powia-

Pamiêtamy!
Data 17 wrzeœnia w historii naszej
Ojczyzny ma szczególne znaczenie. Tego
dnia, 1939 roku Polska zosta³a zaatakowana ze wschodu przez Zwi¹zek Radziecki. ¯o³nierzy polskich rozbrajano,
uznawano ich za jeñców wojennych i internowano w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W marcu 1940
roku zapad³a decyzja o rozstrzelaniu
wiêŸniów osadzonych w tych obozach.
Internowanych w obozu w Kozielsku
zamordowano i z³o¿ono do zbiorowego grobu w lesie katyñskim pod Smoleñskiem.
Wœród 21473 wiêŸniów rozstrzelanych wówczas w Katyniu by³ kapitan

Biegi prze³ajowe

Zawody powiatowe w pi³ce no¿nej

towych. W XIII Mazowieckich Igrzyskach
M³odzie¿y Szkolnej w Górze Kalwarii
nasi ch³opcy zagrali dwa mecze w grupie: Lesznowola – Pra¿mów (3:1), Lesznowola – Z³otok³os (3:4). Mimo przegranej z dru¿yn¹ Z³otok³osu nasi pi³karze
lepsz¹ ró¿nic¹ bramek wygrali grupê
i w finale spotkali siê z dru¿yn¹ z Piaseczna. W swoim ostatnim meczy tur-

Po mistrzostwach gminy,
które odby³y siê w Magdalence, 16-osobowa reprezentacja
ZSP Lesznowola wystartowa³a
w Zalesiu Dolnym w mistrzostwach powiatu. Po eliminacjach powiatowych do dalszego etapu (mistrzostwa miêdzypowiatowe) zakwalifikowali
siê Julia £aszcz, Bartosz Ignaczak oraz
Dominika Bocian. Dominika zajmuj¹c
czwarte miejsce uzyska³a prawo startu
w finale XIII Mazowieckich Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej.
Iwona Radziewicz
Pawe³ Janus

Wa¿ne dni dla spolecznoci szkolnej
(ZSP Lesznowola)
Szymon Lewiñski, urodzony 28 paŸdziernika 1892 roku w Lesznowoli. 17 wrzeœnia 2009 roku na terenie naszej szko³y
mia³a miejsce uroczystoœæ posadzenia
dêbu symbolizuj¹cego pamiêæ o Nim.
W rocznicê tego wydarzenia odby³ siê
apel z udzia³em uczniów naszego Gimnazjum. Uroczystoœæ prowadzi³a wicedyrektor Zespo³u, p. Justyna Respondowska,
przygotowaniem programu zajê³a siê
nauczycielka historii p. Teresa Janielak.
Po wprowadzeniu sztandaru i odœpiewaniu hymnu uczniowie wys³uchali „lekcji historii”
przypominaj¹cej tamte wydarzenia oraz postaæ kapitana Szymona
Lewiñskiego. Nastêpnie z³o¿yli
kwiaty i zapalili znicze.

Uroczystoœæ przebieg³a w nastroju
powa¿nym, pe³nym skupienia. Egzamin
z „lekcji patriotyzmu” uczniowie zdali
na szóstkê.

Wizyta Ksiêdza Prymasa
Józefa Glempa
4 paŸdziernika 2010 r. swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ nas Ksi¹dz Prymas
Józef Glemp. Na spotkaniu z m³odzie¿¹ gimnazjaln¹ opowiedzia³ o swojej
pos³udze kap³añskiej, dzieli³ siê refleksjami ze spotkañ z Prymasem Wyszyñ-
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skim i Janem Paw³em II. Z du¿ym zainteresowaniem wys³uchaliœmy wspomnieñ z lat m³odoœci Ksiêdza Prymasa.
Uczniowie sami poprosili Szanownego
Goœcia o wskazówki, jak wspó³czesny
m³ody cz³owiek powinien ¿yæ i jakimi
wzorcami kierowaæ siê w swoim ¿yciu,
by by³o ono godne i wartoœciowe. Wierzymy, ¿e rady Ksiêdza Prymasa bêd¹
nam towarzyszyæ w ¿yciu. Spotkanie
z zacnym Goœciem by³o dla szko³y wa¿nym wydarzeniem i ogromnym wyró¿nieniem.

Praca nauczycieli nie jest ³atwa!
14 paŸdziernika to dzieñ Komisji Edukacji Narodowej – Dzieñ Nauczyciela.
Z tej okazji, 15 paŸdziernika, uczniowie
przygotowali dla swych pedagogów uroczysty apel. Dzieci z klasy VA „wyruszy³y w pielgrzymkê do Czêstochowy, by odpokutowaæ swoje winy”, przeprowadzi³y wœród uczniów sondê na temat zawodu nauczyciela oraz podziêkowa³y za
trud i poœwiêcenie. W programie uczestniczyli równie¿ cz³onkowie chóru szkol-

Jestemy ju¿ uczniami
„Witam wszystkich zebranych goœci na niecodziennej uroczystoœci.
Oto nadesz³a pora taka, by ucznia zrobiæ z przedszkolaka”
Tymi s³owami rozpoczê³a siê uroczystoœæ œlubowania uczniów klas I Szko³y
Podstawowej w Lesznowoli, która odby³a siê 13 paŸdziernika 2010 r. Licznie
zgromadzeni goœcie podziwiali pierwszoklasistów, którzy popisywali siê swoj¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami. Maluchy
doskonale zda³y egzamin przed Królem
i Królow¹ Wiedzy z wiadomoœci o OjczyŸnie, zachowania w szkole i zasad ruchu drogowego. Zaprezentowa³y rów-

nie¿ zdolnoœci wokalne, œpiewaj¹c poznane w ci¹gu ponad miesiêcznego pobytu w szkole piosenki.
Kulminacyjn¹ czêœci¹ uroczystoœci
by³o z³o¿enie œlubowania i pasowanie na
ucznia. Dzieci z wielkim wzruszeniem
powtarza³y s³owa przyrzeczenia za Panem dyrektorem ZSP im. Noblistów Polskich w Lesznowoli B. Pa³czakiem. PóŸniej zgodnie z tradycj¹, ka¿dy pierwszak
pasowany o³ówkiem przez Dyrekcjê sta-

Wizyta kardyna³a Józefa Glempa
Prymasa Polski
w szkole w £azach
W zwi¹zku z wizytacj¹
parafii im. Marii Magdaleny w Magdalence, czwartego paŸdziernika mieliœmy
zaszczyt goœciæ w naszej
szkole Prymasa (seniora)
Józefa Glempa. Pomimo podesz³ego ju¿ wieku kardyna³ dwukrotnie spotka³ siê
z uczniami, najpierw z
m³odszymi (kl. I- III), a potem ze starszymi (kl. IV- VI
i gimnazjum). Podczas tych
spotkañ uczniowie zadawali prymasowi pytania
dotycz¹ce jego powo³ania

nego, którego opiekunk¹ jest pani Miros³awa Grabiszewska oraz solistki Iga
Szablewska (klasa IVA) i Matylda Krupiñska (klasa VA). Uroczystoœæ uœwietni³
wystêp naszych szkolnych „gwiazd” –
Irenki, Adasia i Jêdrzeja Rosiewiczów,
którzy zagrali krótki koncert dedykowany nauczycielom. Na zakoñczenie spotkania pedagodzy otrzymali ¿yczenia od
Samorz¹du Szkolnego.
Ewa Reszka
Agnieszka Rejniak

wa³ siê pe³noprawnym uczniem naszej
szko³y.
Po czêœci oficjalnej odby³a siê „sesja
zdjêciowa” i poczêstunek przygotowany przez rodziców. Ka¿dy pierwszak
otrzyma³ pami¹tkowy dyplom i ksi¹¿kê.
A teraz przed dzieæmi realizacja
obietnic, które sk³ada³y podczas œlubowania.
W tej trudnej drodze pomocn¹ d³oñ
podadz¹ wychowankom panie nauczycielki: I. Mucha, J. Osêka, B. Tlak.
B. Tlak, I. Mucha, J. Osêka
ZSP w Lesznowoli

kap³añskiego, chcieli znaæ tak¿e szczegó³y jego znajomoœci z ojcem œwiêtym
Janem Paw³em II. Na wszystkie pytania
Prymas Józef Glemp udziela³ wyczerpuj¹cych odpowiedzi, du¿o opowiada³ te¿
o swoich latach szkolnych.
Jego Eminencja powiedzia³ zebranym, ¿e powinni byæ dumni z tak piêknej
szko³y. Nastêpnie doda³,
¿e on by³ w wieku szkolnym podczas okupacji hitlerowskiej w Polsce i nigdy nie mia³ tak dobrych
warunków do zdobywania
wiedzy jak nasi uczniowie.
Postaramy siê d³ugo pamiêtaæ nauki do nas kierowane i poprzez nie stawaæ
siê lepszymi ludŸmi!
Urszula Bulicz
Nauczyciel jêzyka polskiego
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Rozstrzygniêcie etapu szkolnego konkursów
pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej
W Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II
w £azach odby³y siê przedmiotowe konkursy kuratoryjne pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Konkursy s¹
organizowane w formie trzystopniowych zawodów. Uczniowie zmagaj¹ siê
o udzia³ w etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim.

Na etapie szkolnym gimnazjaliœci brali udzia³ w nastêpuj¹cych konkursach
przedmiotowych: polonistycznym, matematycznym, biologicznym, chemicznym, fizycznym, geograficznym, historycznym.
Do etapu rejonowego zakwalifikowa³o siê troje uczniów z klasy III b:

– jêzyk polski: Nina Banaszek, Veronika Brze¿owska,
– matematyka: Krzysztof Antoniak.
¯yczymy im owocnej pracy i powodzenia!
Anna Zahorbeñska
Wicedyrektor Gimnazjum

ZS w £azach
Wspomnienie wakacji z planami na przysz³oæ
 szkolna wymiana z Francj¹
Pod koniec czerwca 2010 roku czworo uczniów z naszej szko³y, koñcz¹cych
Szko³ê Podstawow¹, mia³o mo¿liwoœæ
wyjechaæ do Francji w ramach unijnego
programu „Wymiany bez Granic: Dzieci
i Gminy Europy”. Polecieliœmy samolotem z Warszawy do Pary¿a, a nastêpnie
super szybkim poci¹giem TGV do Nan-

tes na zachodzie Francji. Mieszkaliœmy
przez tydzieñ w malowniczym miasteczku Les Herbiers w piêknym regionie Kraj
Loary. Wraz z bardzo goœcinn¹ grupk¹
Francuzów zwiedzaliœmy piêkn¹ okolicê, p³ywaliœmy na kajakach, k¹paliœmy
siê w oceanie, gotowaliœmy wspólnie
polskie i francuskie potrawy, a tak¿e spê-

dziliœmy jeden dzieñ we francuskich
szko³ach. Mieszkaliœmy u rodzin francuskich, które, mimo bariery jêzykowej,
traktowa³y polskie dzieci jak w³asne. Po
tym wakacyjnym wyjeŸdzie zosta³y nam
wspania³e wspomnienia, liczne zdjêcia,
a tak¿e znajomoœci i przyjaŸnie.
W bie¿¹cym roku szkolnym równie¿
inni uczniowie, ucz¹cy siê pilnie jêzyka
francuskiego bêd¹ mieli okazjê poznaæ
swoich rówieœników z Francji. W marcu
odwiedzi nas dwadzieœcioro uczniów
z gimnazjum Jean-Yole z Les Herbiers.
Francuzi bêd¹ mieszkaæ przez tydzieñ
u rodzin polskich, a nastêpnie, na prze³omie maja i czerwca 2011, bêd¹ goœciæ
naszych uczniów w swoich domach
w Les Herbiers. Ten wyjazd jest wspania³¹ okazj¹ dla naszych gimnazjalistów
do podszlifowania swoich umiejêtnoœci
jêzykowych (zarówno jêzyka francuskiego, jak i angielskiego), a tak¿e do poznania innego pañstwa „od podszewki”
i nawi¹zania cennych znajomoœci miêdzynarodowych.
Agnieszka Dzikiewicz
Nauczyciel jêzyka angielskiego
i francuskiego
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Wieci ze S³onecznej szko³y
1 wrzeœnia rozpoczêliœmy ju¿
guj¹ nasi ucznioczwarty rok szkolny w Szkole
wie. W tym roku
Podstawowej w Mysiadle. Uroprace nad gazetczystoœæ swoj¹ obecnoœci¹
k¹ s¹ kontynuuœwietni³a Mariola Uczkiewiczowane, a ju¿ nieKampczyk – sekretarz Gminy
bawem uka¿e
Lesznowola. Nasza placówka
siê kolejny jej
rozrasta siê coraz szybciej, przynumer.
bywa uczniów, obecnie mamy
Koncert muzyczny w szkole
Dziêki sfinan15 oddzia³ów, a w oœmiu salach
sowaniu przez organ okazjê poznaæ i pos³uchaæ najpiêkniejlekcyjnych uczy siê 238 uczniów.
prowadz¹cy, szko³a szych utworów muzyki klasycznej.
W naszej szkole zatrudnionych
Ok³adka S³onecznych wieœci
oferuje du¿¹ ofertê
jest 35 nauczycieli. Warunki praNadal bêd¹ odbywaæ siê lekcje bibliocy staj¹ siê coraz trudniejsze, poniewa¿ zajêæ dodatkowych, m.in.: ko³a zainte- teczne organizowane we wspó³pracy
praca odbywa siê na dwie zmiany. Zajê- resowañ (origami, Klub Czytelnika, za- z Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Mysiacia wychowania fizycznego odbywaj¹ siê jêcia pierwszej pomocy, Klub Ciekaw- dle oraz spotkania z autorami ksi¹¿ek.
na boisku szkolnym, zaœ w sezonie je- skich – chcê wiedzieæ wiêcej, rytmikê), Równie¿ w tym roku korzystamy z gosienno-zimowym na wynajmowanych ko³a przedmiotowe (przyrodnicze, ma- œcinnoœci Gminnego Oœrodka Kultury,
kortach tenisowych w Nowej Iwicznej. tematyczne, jêzyka polskiego, historii, gdzie organizowane s¹ wa¿ne uroczyUda³o siê pozyskaæ dodatkowe pomiesz- jêzyka angielskiego dla dzieci m³odszych stoœci szkolne, miêdzy innymi przyjêcie
czenia na œwietlicê szkoln¹ i zajêcia po- i starszych, informatyki), zajêcia wyrów- pierwszoklasistów w poczet uczniów
zalekcyjne. Nowe sale w pewnym stop- nawcze dla uczniów potrzebuj¹cych Szko³y Podstawowej.
wsparcia w nauce.
niu rozwi¹¿¹ problemy lokalowe.
W tym roku po raz pierwszy nasi
Najm³odsi maj¹ mo¿liwoœæ korygowa- uczniowie przyst¹pi¹ do sprawdzianu
nia wad postawy podczas gimnastyki kompetencji po klasie szóstej. Pilotakorekcyjnej, zaœ pozostali chêtni ucznio- ¿owo wprowadzony zosta³ Dziennik lekwie wyje¿d¿aj¹ na basen w Raszynie.
cyjny, który jest nowoczesnym narzêPoza zajêciami na terenie szko³y dziem w pracy nauczyciela i usprawnia
uczniowie bior¹ udzia³ w lekcjach mu- proces tworzenia statystyk dotycz¹cych
zealnych (wizyta w Muzeum Papiernic- klasyfikacji, zaœ rodzice na bie¿¹co
twa w Konstancinie – Jeziornej, plano- s¹ informowani o postêpach w nauce
wane s¹ wyjazdy do Zamku Królewskie- dziecka.
go oraz Muzeum Powstania WarszawNiew¹tpliwie bêdzie to rok, w którym
skiego), zajêciach i warsztatach prowa- czeka nas wiele nowych wyzwañ, ale
dzonych w ramach Programu Europej- i ciekawych doœwiadczeñ i mamy nadzieskiego „Nauka bez granic” (Halloween jê, ¿e nasza praca przyniesie same doi Scotland Today) w jêzyku angielskim.
bre efekty i du¿o satysfakcji, zarówno
Edukacja muzyczna dzieci jest jed- nauczycielom, jak i uczniom.
M. Uczkiewicz-Kampczyk, M. Rutkowska
nym z wa¿niejszych elementów w naszej
Pod sam koniec ubieg³ego roku szkol- placówce. Podczas koncertów szkolnych
Ma³gorzata Gajcy
nego ukaza³ siê pierwszy numer S³onecz- oraz comiesiêcznych wyjazdów do FilWicedyrektor w Szkole Podstawowej
nych wieœci – nieregularnika, który reda- harmonii Narodowej w Warszawie maj¹
w Mysiadle

Zielona szko³a
Uczniowie klas V-tych i VI-tej rozpoczêli obecny rok szkolny od wyjazdu na
zielon¹ szko³ê. Najbardziej s³oneczny
tydzieñ wrzeœnia spêdzili w Rabce Zdrój,
ciesz¹c siê piêkn¹ pogod¹ i obcuj¹c
z przyrod¹ Gorców.
Pobyt by³ nie tylko okazj¹ do przypomnienia sobie o wakacjach. Bogaty program zapewni³ równie¿ spor¹ dawkê

wiedzy, podawanej jednak w przyjemny
i bezbolesny sposób. M³odzie¿ dowiedzia³a siê wiêc wiele o zachowaniu
ostro¿noœci w górach, zapoznaj¹c siê
z niezbêdnym ekwipunkiem rozwa¿nego turysty. Obejrza³a równie¿ pokaz ratownictwa górskiego i przekona³a siê, ¿e
chodzenie po linie jest mo¿liwe.
Wizyta w OSP w Rabce Zdrój zaowocowa³a wiedz¹ z zakresu pracy stra¿aka, a odwiedziny w piekarni przybli¿y³y
arkana trudnej sztuki wypieku chleba.

By³y te¿ zajêcia dla dusz artystycznych.
Uczniowie zmierzyli siê z technik¹ malowania na szkle, czyli typowym dla górali rodzajem sztuki, o czym przekonali
siê wczeœniej, odwiedzaj¹c Muzeum im.
W³adys³awa Orkana. Mieli te¿ mo¿liwoœæ
obejrzenia pracy garncarza, a póŸniej
spróbowania swoich si³ w tej dziedzinie.
Wiêkszoœæ zrozumia³a, ¿e wcale nie jest
to takie ³atwe, na jakie wygl¹da.
Wiele radoœci i zabawy dostarczy³
pokaz mody góralskiej. Pani etnograf nie
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Malowanie na szkle

Pokaz ratownictwa górskiego

W pracowni garncarskiej

tylko opowiada³a i pokazywa³a stroje góralskie; pozwoli³a równie¿ wszystkim
chêtnym je przymierzyæ.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ wyjazdu by³y jednak dwie górskie wyprawy. Pod okiem
opiekunów i doœwiadczonego przewodnika GOPR m³odzie¿ zdoby³a okoliczne
szczyty – Maciejow¹ (815 m n.p.m.) i Luboñ Wielki (1022 m n.p.m.). Zadanie okaza³o siê nie³atwe. Strome i d³ugie podejœcia oraz wspinaczka po ska³kach dla
wiêkszoœci uczestników by³a nie lada wyzwaniem. Wszyscy jednak stanêli na wysokoœci zadania, choæ nie oby³o siê bez
drobnych kontuzji. Wysi³ek rekompensowa³y piêkne widoki i ciekawe opowieœci pana przewodnika. Po powrocie do
pensjonatu okaza³o siê jednak, ¿e si³
wystarczy jeszcze na dyskotekê czy nocne ogl¹danie nieba przy ognisku.

Sprz¹tanie
wiata

Ognisko z pieczeniem kie³basek i wyk³ad o gwiazdach

Pokaz mody góralskiej

Joanna Wieczorek
Nauczyciel jêzyka polskiego
w Szkole Podstawowej w Mysiadle

Wejœcie na Maciejow¹

dbali o czystoœæ najbli¿szych rejonów
szko³y oraz ulic Okr¹g, Ró¿anej, £abêdziej i Osiedlowej. Ka¿dy, w miarê swo-

30 wrzeœnia uczniowie
szko³y w Mysiadle postarali
siê zadbaæ o czystoœæ swojej
miejscowoœci. Pod okiem nauczycieli i wychowawców
wybrali siê na sprz¹tnie otaczaj¹cych szko³ê terenów
oraz pobliskich ulic.
W akcji wziêli udzia³ wszyscy uczniowie, nawet ci najm³odsi, którzy sprz¹tali plac
zabaw oraz boisko szkolne.
Trochê starsi uczniowie za-

ich mo¿liwoœci, chcia³ przyczyniæ siê do
poprawy czystoœci w najbli¿szej okolicy. Mimo niesprzyjaj¹cej pogody, uda³o siê zebraæ bardzo wiele odpadów zanieczyszczaj¹cych
nasz¹ planetê.
Zebrane œmieci w workach
zabrane zosta³y przez firmê
zajmuj¹c¹ siê wywozem nieczystoœci. Takie dzia³ania nie
tylko przynosz¹ wiele po¿ytku; daj¹ równie¿ ogromn¹
iloœæ radoœci i satysfakcji.
Joanna Wieczorek
Nauczyciel SP w Mysiadle
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Dzieñ Edukacji Narodowej
w Szkole Podstawowej
w Mysiadle
14 paŸdziernika obfitowa³ w wiele
wydarzeñ. Pierwszaki wst¹pi³y w poczet
uczniów Szko³y Podstawowej w Mysiadle. Kandydaci pod kierunkiem wychowawców przygotowali wspania³y program artystyczny.
Kolejnym wa¿nym momentem by³o
z³o¿enie œlubowania. Nastêpnie przejêci pierwszoklasiœci dost¹pili zaszczytu
pasowania przez pani¹ dyrektor Monikê Rutkowsk¹. Ka¿dy otrzyma³ swój
pierwszy dokument – legitymacjê szkoln¹. Po czêœci oficjalnej nast¹pi³o wrêczenie upominków, pami¹tkowe zdjêcia
oraz s³odki poczêstunek.
Tego samego dnia klasy 0, II i III pojecha³y do kina na film Bia³a i Strza³a

W dniu 17 wrzeœnia br. odby³y siê Mistrzostwa Gminy Lesznowola w Biegach
Prze³ajowych Szkó³ Podstawowych
i Gimnazjalnych w ramach zawodów
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego. Trasa
zawodów ustawiona by³a w lesie w Magdalence. W imprezie wziê³o udzia³ 133
dzieci i m³odzie¿y. Zawody rozgrywane
by³y w kilku kategoriach wiekowych,
st¹d te¿ zawodnicy biegli na ró¿nych dystansach. Dzieci ze Szkó³ Podstawowych, zarówno ch³opcy jak i dziewczynki
z klas V-VI, do przebiegniêcia mia³y trasê o d³ugoœci 1000 metrów. Taki sam
dystans do pokonania mia³y dziewczêta
z Gimnazjów, w odró¿nieniu od ch³opców z Gimnazjów, którzy zmagali siê na
dystansie 1500 metrów. Na zawody Powiatu Piaseczyñskiego kwalifikowa³a siê
pierwsza szóstka z ka¿dego rocznika. Do

podbijaj¹ kosmos, natomiast klasy IV-VI
wyjecha³y do Muzeum Papiernictwa
w Konstancinie-Jeziornej. Tam uczniowie mieli okazjê poznaæ historiê papieru oraz technologiê jego produkcji. Potem ka¿dy móg³ sam spróbowaæ czerpania papieru.
15 paŸdziernika odby³ siê uroczysty
apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Dyrektor szko³y Monika Rutkowska z³o¿y³a ¿yczenia nauczycielom i pracownikom szko³y, nastêpnie uczniowie klasy
II b zaprezentowali wspania³y program
artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawcy.
Jolanta Rokiciñska
Nauczyciel SP w Mysiadle

Biegacze prze³ajowi w Magdalence
zawodów miêdzypowiatowych XIII Mazowieckich Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej
zakwalifikowali siê: Dominika Bocian
kl. V SP Lesznowola, Klara Kotkowska
kl. VI SP Nowa Iwiczna, Olga Ciê¿kowska kl. VI SP £azy, Micha³ Kaniewski kl. VI
SP Nowa Iwiczna, Mateusz Trzeœniewski kl. VI SP £azy, Matylda Pasek kl. I Gimnazjum w £azach, Katarzyna Biñkowska
kl. I Gimnazjum w Mrokowie, Julia
£aszcz kl. I Gimnazjum w Lesznowoli,
Mateusz Kozak kl. I Gimnazjum w £azach, Weronika Bober kl. II Gimnazjum
w £azach, Sebastian Bieniek kl. II Gimnazjum w Nowej Iwicznej, Mi³osz Sowiñski kl. II Gimnazjum w Nowej Iwicznej,
Bartosz Ignaczak kl. II Gimnazjum

w Lesznowoli, Anna Karpiniak kl. III Gimnazjum w Mrokowie, Piotr Borek kl. III
Gimnazjum w Nowej Iwicznej.
W lesie magdaleñskim odby³y siê równie¿ Sztafetowe Biegi Prze³ajowe
(28.09.2010r.). Sztafetê stanowi³o 10 osób.
Ka¿da osoba ze sztafety mia³a do pokonania trasê o d³ugoœci 1000 m. Sztafety
dziewcz¹t i ch³opców Szko³y Podstawowej z Nowej Iwicznej nie mia³y sobie równych i pewnie zwyciê¿y³y. W zawodach
gimnazjów dziewcz¹t najlepsze okaza³y
siê przedstawicielki z Mrokowa, natomiast wœród ch³opców tryumfowa³o Gimnazjum w Nowej Iwicznej.
Rafa³ Skorek
G³ówny specjalista ds. sportu

Biegi prze³ajowe
w Magdalence
– rywalizacja by³a
zawziêta w ka¿dej
kategorii wiekowej

Wrêczanie nagród
to dla zawodników
zawsze najprzyjemniejsza
chwila...
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Biegacze z ca³ej Polski zawitali ju¿ po
raz ósmy do Lesznowoli, aby wzi¹æ
udzia³ w „Minimaratonie Niepodleg³oœci o Puchar Wójta Gminy Lesznowola”.
Organizatorami zawodów byli: Wójt
Gminy Lesznowola, Zespó³ Obs³ugi Placówek Oœwiatowych oraz LUKS „SET”
Lesznowola. Tradycyjnie centrum rozgrywania zawodów by³ stadion przy ZSP
w Lesznowoli, na którym usytuowany
by³ start i meta biegu g³ównego oraz
rozegrano liczne biegi dla dzieci. Do
dyspozycji zawodników by³a te¿ nowo
oddana czêœæ szko³y, w której znajdowa³o siê biuro zawodów i szatnie.
Po uroczystym otwarciu zawodów
dokonanym przez Pani¹ Wójt Mariê Jolantê Batyck¹-W¹sik przyst¹pili do rywalizacji najm³odsi. W sumie rozegrano

Mini-Maraton Maxi-Zabawa
z Warszawianki i Artura B³asiñskiego
z Technika Radom. Ca³e podium zajêli
bardzo utytu³owani zawodnicy, wielokrotni medaliœci Mistrzostw Polski.
Wœród pañ najlepsza by³a Iwona Wicha
reprezentuj¹ca AKL Ursynów. Nale¿y
jeszcze odnotowaæ, ¿e wœród finiszuj¹cych zawodników byli równie¿ Andrzej
Sajkowski olimpijczyk z Moskwy i Wójt
Gminy Raszyn Janusz Rajkowski.
Nagródy zwyciêzcom wrêczali: Wójt
Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-W¹sik oraz przedstawiciele Samorz¹du Gminy: Przewodnicz¹ca Rady Gminy
Bo¿enna Korlak, Wiceprzewodnicz¹cy

Zawodnikom kibicowa³a Pani Wójt wraz z przedstawicielami Samorz¹du Gminy: Przewodnicz¹c¹
Rady Bo¿enn¹ Korlak, Radnym Jerzym Wiœniewskim, Sekretarz Gminy Mariol¹ UczkiewiczKampczyk i Dyrektorem ZOPO – Panem Jackiem Bulakiem

szeœæ biegów dla dzieci na dystansach
dostosowanych do wieku uczestników,
w których wystartowa³o ponad 100 zawodników. Rywalizacja by³a bardzo zaciêta i nie brakowa³o wielu dramatycznych sytuacji, jak upadków tu¿ przed
met¹ czy ³ez. Jednak wiêkszoœæ startuj¹cych opuszcza³o bie¿niê z szerokim
uœmiechem.
W samo po³udnie na starcie pojawi³o siê 200 zawodników biegu g³ównego. Sygna³ do startu da³a Pani Wójt i biegacze po przebiegniêciu jednej rundy na
stadionie wybiegli na ulice Lesznowoli.
Ponad czterokilometrow¹ trasê (dystans
4219,5 m stanowi¹cy 10% maratonu) najszybciej pokona³ podobnie jak w zesz³ym roku zawodnik Polonii Warszawa
£ukasz Parszczyñski, który zostawi³
w pokonanym polu Jakuba Nowaka

Rady Ryszard Marian Dusza, Radny Jerzy Wiœniewski, Sekretarz Gminy Mariola
Uczkiewicz-Kampczyk, Skarbnik Gminy
El¿bieta Ob³uska, Dyrektor Zespo³u Obs³ugi Placówek Oœwiatowych Jacek Bulak. Dodatkowo przeprowadzono jeszcze losowanie nagród wœród wszystkich
uczestników. Najbardziej cieszy³ siê Adrian Wiœniewski, który wylosowa³ rower
ufundowany przez Mazowiecki Zwi¹zek
Pracodawców w Gminie Lesznowola.
Organizatorzy dla wszystkich uczestników przygotowali pami¹tkowy kubek
i ciep³y posi³ek. Oprócz tego na stoisku
promocyjnym sponsora biegu firmy
Active Jet, na uczestników czeka³o wiele
atrakcji. Zawodnicy mogli te¿ zakupiæ
sprzêt sportowy w mobilnym sklepie
ReeRun oraz zasiêgn¹æ porady eksperta
firmy Reebok, któr¹ by³a trzykrotna olimpijka Anna Jakubczak.
Organizatorzy pragn¹ podziêkowaæ
sponsorom imprezy firmom: Action,
Active Jet, Jarper, Bank Spó³dzielczy
w Lesznowoli, Reebok oraz Mazowieckiemu Zwi¹zkowi Pracodawców Gminy
Lesznowola.
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê
stra¿akom z OSP w Nowej Woli dziêki,
którym uda³o siê bezpiecznie przeprowadziæ bieg ulicami Lesznowoli.
Dodatkowe informacje, wyniki i obszerne galerie mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej imprezy www.minimaraton.pl
Darek Pawelec
ZSP Nowa Iwiczna

Nagrody wrêczali m.in. Skarbnik Gminy Pani El¿bieta Ob³uska i Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy
Ryszard Marian Dusza
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V Tataspartakiada sprawnych inaczej
Uczestnicy Tataspartakiady bawili siê
wspaniale – na twarzach zawodników goœci³ uœmiech, a nad wszystkim
czuwa³ niezawodny Zielony Skrzat
Galicyjski.
W dniu 9 paŸdziernika br. odby³a siê
V Tatspartakiada Osób Niepe³nosprawnych. Celem imprezy by³o propagowanie
zdrowia przez sport oraz integracja œrodowiska osób sprawnych inaczej, a tak¿e tworzenie pozytywnego wizerunku
ojca dziecka niepe³nosprawnego. Otwarcia imprezy dokona³ Prezes Mazowieckiego Zwi¹zku Pracodawców w Gminie Lesznowola – pan Jacek Arendarski, który wrêczy³ Jackowi Zalewskiemu – Prezesowi
Stowarzyszenia Dobra Wola, specjalnie
przygotowan¹ na tê imprezê bia³¹ koszulkê. W pami¹tkowych koszulkach V Tataspartakiady wyst¹pili zawodnicy i ich
opiekunowie. Wszystkich zgromadzonych serdecznie przywita³a Wójt Gminy
Lesznowola Maria Jolanta Batycka-W¹sik,
która w swoim przemówieniu podkreœli³a wyj¹tkowy charakter imprezy, zapewni³a o jej kontynuacji i ¿yczy³a wszystkim
uczestnikom wspania³ej zabawy. Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego reprezentowa³a pani Lidia Rudzka,
która w imieniu Marsza³ka Adama Struzika odczyta³a list adresowany do uczestników V Tataspartakiady.
Konkurencje sportowe by³y podzielone na trzy bloki sportowe: biegi, rzuty
oraz gry zespo³owe. Nad przebiegiem
konkurencji i prowadzeniem imprezy

Tataspartakiada to po³¹czenie zawodów sportowych i wspania³ej zabawy

czuwa³ Zielony Skrzat Galicyjski, który
zagrzewa³ do wspania³ej zabawy.
W przerwach miêdzy konkurencjami
sportowymi odbywa³y siê pokazy tañca
w wykonaniu KS Grawitacja, wystêpy iluzjonistów, zorganizowano tak¿e zajêcia
z psimi terapeutami.
W zawodach wziê³o udzia³ a¿ 250 zawodników, którzy reprezentowali nastêpuj¹ce oœrodki opiekuñczo-pedagogiczne i stowarzyszenia: Zuzole SOS Wychowawczy w Zuzeli, SOS Wychowawczy
w D³ugoborzu, „TÊCZA” ZSS w £biskach,
„Dobra Wola” Ciechanowiec, „Dobra
Wola” B³onie, DPS w Konstancinie-Jeziornie, Galeria Apteka Sztuki, ZSS w CENTRUM REHABILITACJI, „O¿arowskie Promyki”, Stowarzyszenie Rodzina Policyjna
WTZ „Olszynka”, Stowarzyszenie „Szansa na ¯ycie” Sierpc, ZSS im. J.P. II Konstancin-Jeziorna, DPS w Bramkach, ZSS w Siemiatyczach, WTZ Piaseczno, „Dobra
Wola” OPP Nowa Iwiczna.

Zawody odbywa³y siê na nowoczesnej hali sportowej ZS w £azach

Start i zaanga¿owanie w rywalizacjê
zawodników wzbudza³ wiele emocji,
zarówno wœród uczestników jak równie¿
rodziców i zaproszonych goœci.
Na twarzach zawodników przez ca³y
czas trwania imprezy goœci³ uœmiech.
Zawodnicy pokonywali w³asne s³aboœci,
bawili siê i walczyli o zwyciêstwo m.in.
rzucaj¹c woreczkiem do celu (ko³o Hulahop), przebiegaj¹c slalom, prowadz¹c
pi³kê kijem hokejowym czy rozbijaj¹c
krêgle z butelek. Zmagania sportowe
uwieñczy³ Teatr Ognia Mantra, po którym nast¹pi³o og³oszenie wyników, wrêczenie pucharów i zabawa wraz zespo³em Ostatnie Takie Trio.
Rafa³ Skorek
G³ówny specjalista ds. sportu
w Gminie Lesznowola
Organizatorzy:
• Stowarzyszenie Dobra Wola,
• Gmina Lesznowola
• MZPGL
• Powiat Piaseczyñski
• Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych
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Relacje z otwartych imprez kulturalno artystycznych
GOK Lesznowola
z okresu wrzesieñ  padziernik 2010

Plener malarski
na nadwilañskim
szlaku artystycznym
W dniach 17-20 wrzeœnia 2010 roku
grupa lesznowolskich malarzy amatorów
z GOK-owskich pracowni pod kier.
J.W. Sobolewskiej i Jana Drewicza, wziê³a
udzia³ w malarskim plenerze wyjazdowym. Wieœ Nowe ko³o O¿arowa Opatowskiego le¿y na przepiêknym Nadwiœlañskim Szlaku Artystycznym, który sta³ siê
prawdziw¹ inspiracj¹ twórcz¹ dla naszych artystów.
Malowanie w plenerze od stuleci jest
celebrowane przez artystów, gdy¿ wnikliwa obserwacja z natury œwiat³a,
kszta³tu i cienia pozwala nie tylko na
wierne odzwierciedlanie rzeczywistoœci,
ale co wa¿niejsze – na oddanie nastroju
danego miejsca i czasu, ch³oniêcie
i przelewanie na p³ótno wra¿eñ, g³êbsze
prze¿ywanie procesu tworzenia.
Gospodarstwo Agroturystyczne „Sielska Dolina”, w którym zatrzyma³a siê
nasza grupa w pe³ni zaspakaja apetyty
artystyczne – zachwycaj¹c nie tylko
wspania³¹ przyrod¹ wokó³ ale i niespotykan¹ wieloœci¹ œladów twórczoœci naszych poprzedników. Wszêdzie stoj¹ ta-

1 paŸdziernika 2010 rozpocz¹³ siê
kolejny semestr spotkañ w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lesznowoli.
Z tej okazji zaprosiliœmy do sali widowiskowej w £azach wybitnego pianistê
– Wojciecha Majewskiego. Artysta wywodzi siê z rodziny o wyj¹tkowych tradycjach muzycznych. Sam koncertowa³
z wybitnymi jazzmanami: Namys³owskim, Szukalskim, Wróblewskim i Miœkiewiczem. W zesz³ym roku wyda³ trzeci¹ p³ytê – „Opowieœæ”. Jego muzyka to
nastrojowe klimaty Grechuty, jazzowe
improwizacje i wspó³czesne nuty.

jemnicze, kamienne rzeŸby, drewniane lub plecione
p³oty zza dzikich
ogrodów – artystyczny raj zapieraj¹cy w piersiach
dech.
Podczas czterodniowego pobytu powsta³y 23 obrazy
olejne i niezliczona iloœæ szkiców oraz
fotografii. Obrazy mo¿emy podziwiaæ
aktualnie w ka¿dy czwartek w godz.
1700-2030 w Galerii Na Górce we W³adys³awowie przy ul. Wojska Polskiego 64
na Poplenerowej Wystawie „Malarskie
Niedziele 2010”. Wieczorem, dnia 30
wrzeœnia o godz. 1800 odby³ siê wernisa¿ Wystawy Poplenerowej „Malarskie
Niedziele 2010”. Wieczór otworzy³a dyrektor GOK Lesznowola i opowiedzia³a
o sierpniowych i wrzeœniowych dzia³aniach malarskich w naszym oœrodku.
Zaprosi³a te¿ pana Jana Drewicza, plastyka w GOK, wraz z którym byli opiekunami tych wydarzeñ plastycznych, do

wyra¿enia swoich opinii oraz udzielenia
fachowych wskazówek uczestnikom plenerów.
Podczas wieczoru wys³uchaliœmy piêknego koncertu poezji œpiewanej w wykonaniu pana Tomasza Winiarskiego.
Prace wyeksponowane w Galerii Na
Górce przedstawiaj¹ lesznowolskie pejza¿e oraz piêkne tereny Nadwiœlañskiego Szlaku Artystycznego Powiœla Œwiêtokrzyskiego. Wieczór pe³en by³ przemi³ych
twórczych wspomnieñ. Wystawê mo¿na
ogl¹daæ do 20.11.2010 r. Polecamy!
J.W. Sobolewska
Dyrektor GOK Lesznowola

Inauguracja
nowego roku akademickiego
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
Tak ambitnie zapocz¹tkowany semestr UTW bêdzie obfitowa³ w ciekawe spotkania i wycieczki. Przede
wszystkim zwiedzimy wystawy: w Zamku Królewskim ( Dama z Gronostajem i
zbiory Muzeum Czartoryskich w Krakowie), w Muzeum Narodowym (Chopin

– ikonosfera romantyzmu), a tak¿e zajrzymy do Instytutu Geologicznego,
Muzeum Hutnictwa w Pruszkowie i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Do naszej siedziby we W³adys³awowie przyjad¹ wyk³adowcy z propozycj¹
tematów: Savoir-vivre, tajniki jêzyka he-
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Niezapomniane wra¿enia pozostawibrajskiego, w³aœciwoœci herbaty i kawy,
kultura Inków, oraz psychologia i lite- ³a w nas przepiêkna opera Madame Butterfly. Choæ niektórzy widzieli ju¿ to
ratura.
Wieczór wigilijny w tym roku bêdzie przedstawienie w innym wykonaniu,
wyj¹tkowy. Góralskie pastora³ki i kolê- wszyscy ze ³zami w oczach ws³uchiwady zagra Kapela Góralska, który zapre- liœmy siê w œpiew g³ównej bohaterki zentuje te¿ tradycyjne instrumenty Hiromi Omura.
i stroje z Beskidu Œl¹skiego.
Na pocz¹tku przysz³ego
roku poznamy biografiê Czes³awa Mi³osza, bo przysz³y
rok bêdzie nale¿a³ do tego
poety.
Oprócz œrodowych spotkañ nadal bêd¹ siê odbywa³y próby chóru „Oktawa”,
warsztaty plastyczne i lekcje
jêzyka angielskiego,
Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Lesznowoli istnieje
od marca 2007 r. Razem z jego
s³uchaczami odwiedziliœmy
ju¿ prawie wszystkie muzea
Zakonczenie roku UTW – rzucanie wianków nad Pilic¹
w Warszawie. Do niektórych
Rok akademicki w UTW koñczy siê
jeŸdzimy regularnie, aby obejrzeæ wystawy czasowe. W mieœcie zawsze jest zawsze piknikiem nad wod¹ i puszczachwila czasu, ¿eby odpocz¹æ, wypiæ niem czerwcowych wianków. Bardzo
kawê i lepiej siê poznaæ. W ka¿dym se- udan¹ noc œwiêtojañsk¹ spêdziliœmy
mestrze akademickim organizujemy w Goœciñcu Wiecha w Kawêczynie
tak¿e wycieczki do teatru, do kina czy (2009 r.) i w Stadninie Koni Sielanka
w Warce (2010 r.).
Filharmonii.
Chcia³abym powróciæ do piêknej iniW 2010 roku du¿o mówiliœmy
o twórczoœci Fryderyka Chopina. Dr To- cjatywy balu karnawa³owego, na któmasz Nowak wyg³osi³ kilka wyk³adów rym wszyscy wystêpuj¹ w strojach i s¹
poœwiêconych wybitnemu kompozyto- ca³kiem nie do poznania. Taki bal odrowi. Byliœmy na koncercie „Chopin na by³ siê w 2008 roku, w Hotelu Poniajazzowo” w wykonaniu zespo³u „ Jago- towskim. Mo¿e uda nam siê zorganizodziñski Trio”. Na naszej trasie znalaz³o waæ bal w styczniu 2011 roku. Zamiesiê Muzeum Chopina w Warszawie, ¯e- rzamy zaprosiæ prawdziwych muzyków
lazowa Wola i piêknie odrestaurowany i w³¹czyæ studentów w przygotowania
dekoracji i konkursów.
koœció³ w Brochowie.

Pi¹tkowy wieczór, rozpoczynaj¹cy kolejny wyczekiwany weekend, wprowadzi³ nas w romantyczny nastrój ciep³ej
jesieni. Muzyka i obraz od zawsze lubi¹
swoje towarzystwo, uœwietniaj¹c siê
wzajemnie, czego œwiadkami byliœmy w
dniu 8 paŸdziernika 2010 roku, kiedy to
o godz. 1900 w Galerii PASA¯ rozpocz¹³
siê niezwyk³y wieczór artystyczny.
Tego wieczoru mieliœmy wielk¹ przyjemnoœæ goœciæ malarkê i pieœniarkê
Swiet³anê ¯arczyñsk¹, która odkry³a dla
nas r¹bek swojego artystycznego ¿ycia.
Na codzieñ jest Kierownikiem Filii
GOK Raszyn w Falentach, gdzie czuwa

Nasz Uniwersytet jest dostrzegany
nie tylko przez mieszkañców gminy
Lesznowola. Przyje¿d¿aj¹ do nas tak¿e osoby z Piaseczna i Ursynowa. Jesteœmy otwarci. Jednym z niezwykle interesuj¹cych spotkañ by³a prelekcja
prof. Aleksandra Wasiutyñskiego dotycz¹ca profilaktyki i wczesnego wykrywania raka oraz dr
Miros³awy Sielskiej poruszaj¹ca problematykê chorób
serca.
Staramy siê tak¿e pokazaæ
studentom dzia³alnoœæ fundacji dzia³aj¹cych na naszym terenie. Jedn¹ z nich jest Fundacja Synapsis, której przedstawiciele przybli¿yli nam metody pracy z ludŸmi chorymi
na autyzm, a tak¿e pokazali
artystyczne pomys³y na terapiê zajêciow¹, której efektem
s¹ piêkne wyroby. Ka¿de spotkanie jest ciekawe i inspiruj¹ce. Najwytrawniejsi s³uchacze UTW
z pewnoœci¹ przyznaj¹, ¿e warto wyjœæ
z domu, chocia¿ czasami nie ma siê na
to ochoty.
W roku akademickim 2010/2011
UTW spotyka siê w ka¿d¹ œrodê o godz.
1030 we W³adys³awowie, ul. Wojska Polskiego 64. Dodatkowo: chór „Oktawa”
– poniedzia³ki 1030, angielski – wtorki
godz. 1200, plastyka – wtorki godz. 1300.
Zapraszamy wszystkich spragnionych
wiedzy do UTW w Lesznowoli.
Aleksandra G¹sowska
Koordynator UTW

Na brzegu mojej duszy
nad ¿yciem kulturalnym mieszkañców
w ró¿nym wieku. Sama tak¿e prowadz¹c
zajêcia z malarstwa sztalugowego dla
doros³ych uaktywnia uœpione talenty
i rozwija te, które odwa¿y³y siê rozbudziæ. Sama tak¿e maluje, co pokaza³a
nam tego wieczoru, opowiadaj¹c o swojej twórczoœci malarskiej.
Autorka wernisa¿u wyeksponowa³a
24 prace: obrazy olejne, akrylowe i wykonane pastel¹ olejn¹. Jej wystawê œmia³o mo¿na podzieliæ na trzy odrêbne czê-

œci malarskie: czêœæ abstrakcyjn¹ – gdzie
pokazuje swoje ¿ycie emocjonalne
i uczuciowe, czêœæ witra¿ow¹ – gdzie
mogliœmy ogl¹daæ zachwycaj¹ce „projekty do witra¿y”, oraz trzeci¹ czêœæ – inspirowan¹ malarstwem mistrza Kandynskyego.
Jednak zanim wys³uchaliœmy opowieœci o twórczoœci malarskiej pani Swiet³any – znanej jako „Œwiate³ko”, wczeœniej byliœmy œwiadkami przecudnego
koncertu, ciep³ego i pe³nego wzrusza-
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j¹cych wykonañ starych,
Wieczór pt. „Na brzegu
piêknych piosenek i pieœni
mojej duszy” z wielk¹ przyjemz repertuaru miêdzy innymi
noœci¹ poprowadzi³a Dyrektor
Hanny Banaszak, Ewy DeGOK Lesznowola pani Jolanta
marczyk, Krystyny Proñko,
Walentyna Sobolewska, która
Jonasza Kofty, Kaliny Jêdrujest tak¿e opiekunk¹ wystaw w
sik, El¿biety Wojnowskiej i
galerii PASA¯ w filii GOK w
innych doskona³ych wokaliMysiadle.
stów. Nie mog³o oczywiœcie
Wystawê malarstwa Swiezabrakn¹æ pieœni rosyjskiej,
t³any ¯arczyñskiej mo¿na ogl¹gdy¿ bohaterka wieczoru
daæ w dni powszednie do dnia
jest Rosjank¹ mieszkaj¹c¹
22 listopada 2010 roku w good ponad 25 lat w Polsce.
dzinach pracy filii GOK w MyWystêpowi wokalnemu tosiadle (800-2100). Serdecznie zawarzyszy³ Piotr Piskorz, Wystawa, podobnie jak koncert, cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem
praszamy do Galerii PASA¯ – na
akompaniuj¹cy i œpiewaj¹cy
tê i kolejne wystawy. Nastêpn¹
kilka piosenek wraz ze Swiet³an¹. Pu- szynie wraz z pracownikami, pan Jan bêdzie Wystawa Malarstwa Beaty Beker
blicznoœæ by³a zachwycona wystêpem i Drewicz – Prezes Mazowieckiego Od- – mieszkanki Mysiad³a – pt. „Powroty”,
po koncercie wykonawcy otrzymali dzia³u Zwi¹zku Artystów Plastyków w która zostanie otwarta 26 listopada
Pile, a tak¿e rodzina i przyjaciele ar- 2010 r. o godzinie 1800.
gromkie brawa.
Wernisa¿owymi goœæmi byli miedzy tystów oraz mi³oœnicy sztuk plastyczinnymi pani Katarzyna Przemyska – So³- nych i muzycznych, którzy wrêcz obJ.W. Sobolewska
tys Mysiad³a, pani Maria Gajek – dyrek- sypali bohaterów wieczoru bukietami
Dyrektor GOK Lesznowola
tor Gminnego Oœrodka Kultury w Ra- kwiatów.

Relacja z wycieczki lotniczej do Rzymu i Watykanu
W dniach 15-18 paŸdziernika 2010r.
42-osobowa grupa mieszkañców Gminy
Lesznowola uda³a siê w krótk¹ 4-dniow¹ podró¿ do „Wiecznego Miasta” –
Rzymu oraz do Watykanu. Wybór daty
wyjazdu przez organizatorów Gminny
Oœrodek Kultury w Lesznowoli i Biuro
Podró¿y Word Travel w Piasecznie nie
by³ przypadkowy. Piêæ lat temu uczestniczyliœmy w uroczystoœciach pogrzebowych naszego ukochanego Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, a w tym roku w 32 rocznicê Pontyfikatu w dniu 16 paŸdziernika nawiedziliœmy grób Papie¿a Polaka.
By³o to dla Nas wszystkich duchowe
prze¿ycie i niejedna osoba odesz³a od
grobu „z ³z¹ w oku” wspominaj¹c naszego rodaka Papie¿a Jana Paw³a II.
W programie 4-dniowej wycieczki
mieliœmy zaplanowane zwiedzanie Rzymu staro¿ytnego, barokowego oraz
Watykanu.
15 paŸdziernika 2010 r. po dwugodzinnym locie znaleŸliœmy siê na lotnisku Fiumicino, a po zakwaterowaniu
grupy w hotelu w centrum Rzymu, udaliœmy siê na spacer. Pod opiek¹ profesjonalnych przewodników – pani Barbary z Krakowa i pani Mirelli, Polki

mieszkaj¹cej w Rzymie, rozpoczêliœmy
zwiedzanie czterech Bazylik. Tego samego dnia zobaczyliœmy Bazylikê Santa Maria Maggiore, nastêpnego Bazylikê œw. Paw³a za Murami, Bazylikê œw.
Jana na Lateranie, a na zakoñczenie sobotniego zwiedzania – Bazylikê œw. Pio-

tra w Watykanie i nawiedziliœmy grób
Jana Paw³a II.
W trzecim dniu pobytu, w niedzielê,
udaliœmy siê do Watykanu na Plac œw.
Piotra na modlitwê Anio³ Pañski i b³ogos³awieñstwo Benedykta XVI. By³o nam
szczególnie mi³o, bo obecny by³ równie¿

55

lesznowola 40 srodki.p65

55

10-11-04, 20:21

Biuletyn Informacyjny nr 40 – 2010
nym Oœrodkiem Kultury w Lesznowoli
w przysz³ym roku.
Zgodnie z Pañstwa sugestiami w roku 2011 (w koñcu czerwca) planujemy
czterodniow¹ autokarowê wycieczkê
do Pragi.

Prezydent RP Pan Bronis³aw Komorowski oraz grupy rodaków z ró¿nych stron
Polski.
Po opuszczeniu Watykanu udaliœmy
siê z pani¹ Mirell¹ na zwiedzanie Rzymu barokowego. Zobaczyliœmy place
i fontanny: Plac del Popolo, Plac Navona, Plac Hiszpañski, Schody Hiszpañskie,
Fontanna di Trevi, Kapitol, Panteon. Najwiêksze zainteresowanie uczestników
wycieczki wzbudzi³ staro¿ytny Rzym –
Forum Romanum i Koloseum.

Pobyt w „Wiecznym Mieœcie” up³ywa³
nam w ¿yczliwej i rodzinnej atmosferze.
Jedynie typowe dla w³oskiej kuchni obiadokolacje w restauracji Ristorante Archi
Romani via Goito – makarony z sosami,
lazanie i inne regionalne dania, mimo
wszystko chêtnie zamienilibyœmy na
nasze „polskie obiadki” z du¿¹ iloœci¹
warzyw.
Dziêkujê wszystkim uczestnikom
wycieczki za wspólnie spêdzony czas
i zapraszam na podró¿owanie z Gmin-

W niedzielê 17 paŸdziernika w koœciele pw. Ducha Œwiêtego w Starej
Iwicznej odby³ siê koncert pod piêknym
i czu³ym tytu³em „Chopin dla Papie¿a”.
Koncert zorganizowano w zwi¹zku
z dwiema wa¿nymi rocznicami przypadaj¹cymi na ten czas, mianowicie z 32.
rocznic¹ pontyfikatu Jana Paw³a II oraz
ze 161. rocznic¹ œmierci Fryderyka Chopina. Wys³uchaæ wspania³ego koncertu
przybyli: Starosta Piaseczyñski Jan D¹bek, Przewodnicz¹ca Rady Powiatu Barbara Rudziñska-Mêkal oraz G³ówny specjalista w Wydziale Promocji Kultury
i Sportu – Jolanta Koszada. Wœród zaproszonych goœci obecna by³a Wójt Gminy
Lesznowola Jolanta Batycka-W¹sik, Przewodnicz¹ca Rady Gminy Bo¿enna Korlak oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Ryszard Marian Dusza.
Zanim jednak rozbrzmia³y pierwsze
takty koncertu, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Piasecznie wrêczyli
Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury
w Lesznowoli Jolancie Walentynie Sobolewskiej oraz Aleksandrze G¹sowskiej –
opiekunce Galerii Na Górce we W³adys³awowie, nagrodê za zorganizowanie
wystawy pt. „Tradycje Bo¿ego Narodzenia” – najciekawszego na terenie Powiatu Piaseczyñskiego wydarzenia kulturalnego w 2009 roku w kategorii WYSTAWA. Powspominajmy.
Nagrodzona wystawa mia³a miejsce
8 stycznia 2009 roku w Galerii Na Górce
we W³adys³awowie, gdzie zosta³y pokazaono eksponaty ze zbiorów Mariana
Pokropka z Muzeum Sztuki Ludowej
w Otrêbusach (któremu serdecznie dziêkujemy za udostêpnienie zbiorów), malarstwo na szkle Edyty Marczyñskiej oraz
prace instruktorów Gminnego Oœrodka
Kultury w Lesznowoli: pani Urszuli S³owiñskiej, Aleksandry G¹sowskiej i pana
Marcina Minora. Podczas wernisa¿u od-

Koncert pt. Chopin dla Papie¿a
i Nagroda Starosty Piaseczyñskiego
dla GOK Lesznowola

Krystyna Marczak
G³ówny specjalista
ds. organizacji kultury
GOK Lesznowola

Relacja z wieczoru artystycznego
by³o siê równie¿ uroczyste rozdanie nagród i wyró¿nieñ dla zwyciêzców konkursu plastycznego pt. „Piêkna karta
œwi¹teczna”, og³oszonego przez GOK
Lesznowola w grudniu 2008 roku. By³o te¿ wspólne kolêdowanie wraz
z Marcinem Bornus Szczycieñskim i Stanis³awem Szczycieñskim. Opiekunem wystawy by³a pani Aleksandra G¹sowska. To
by³ piêkny wieczór! Jesteœmy dumni z nagrody i zaszczyceni tym, ¿e dzia³ania naszego Oœrodka s¹ zauwa¿ane i doceniane tak¿e poza terenem naszej gminy.
Wróæmy teraz do wieczoru pt. „Chopin dla Papie¿a” w koœciele w Starej
Iwicznej.
Po przywitaniu goœci Ksi¹dz Tomasz
K¹dzik, który prowadzi³ uroczystoœæ,

przybli¿y³ nam sylwetki dwóch wielkich
Polaków. Krótki film zrealizowany przez
Powiat Sochaczewski – Kulturaln¹ Stolicê Mazowsza 2010, przypomnia³ nam
¯elazow¹ Wolê, miejsce urodzin wielkiego kompozytora. Nastêpnie m³odzie¿
z parafii przy akompaniamencie fortepianu odczyta³a piêkne listy Chopina
oraz wspania³¹ poezjê papie¿a. W tym
czasie na ekranie wyœwietlane by³y slajdy, które m³odzie¿ wczeœniej przygotowa³a specjalnie na tê uroczystoœæ. Kolejn¹ czêœci¹ wieczoru by³ Koncert na
fortepian w wykonaniu Marcina Dominika G³ucha – pianisty, dyrygenta, antropologa kultury i kompozytora, który ju¿
poraz drugi goœci³ w naszej gminie. Rok
chopinowski obfituje w tego typu koncerty. Specjalnie dla naszej publicznoœci
artysta wybra³ utwory znane, ale te¿ takie, których „czêsto siê nie grywa”. W repertuarze znalaz³y siê polonezy, pieœni, nocturny (czyli pieœni o nocy),
walc, mazurki, a na zakoñczenie rozbrzmia³o Bolero.
Œwietna akustyka, atmosfera sakralna oraz wirtuozyjny recital artysty sprawi³y, i¿ mimo niskiej temperatury na zewn¹trz, atmosfera w koœciele by³a gor¹ca. Serdecznie dziêkujemy goœciom za
przybycie i zapraszamy ju¿ dziœ na kolejne ciekawe wydarzenia artystyczne.
Magdalena £yszcz
St. instruktor ds. art.
– opiekun wydarzenia
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Z wielk¹ przyjemnoœci¹ pragnê poinformowaæ Pañstwa, ¿e na pocz¹tku
paŸdziernika 2010 roku wyszed³ pierwszy numer kwartalnika kulturalnego pt.
„Puzderko Kulturalne”. W pierwszym
numerze naszego pisma znaleŸæ mo¿na wiele ciekawych artyku³ów na temat
artystycznych dzia³añ, wywiady z ciekawymi i wa¿nymi dla ¿ycia kulturalnego naszego terenu ludŸmi, a tak¿e nieco statystyki, rozrywki i k¹cik dla milusiñskich.
Puzderko – co oznacza to rzadko u¿ywane s³owo? Puzderko to maleñkie pude³eczko, czêsto piêknie zdobione,
kosztowne, nieco tajemnicze, skrywaj¹ce w sobie coœ bardzo cennego. Nasze
prababki u¿ywa³y puzderek do przechowywania rodowych pierœcionków, wspania³ych kolczyków otrzymywanych od
swoich mê¿ów, czy lœni¹cych, z³otych
³añcuszków. Puzderka, same w sobie
piêknie zdobione, kry³y cenn¹ bi¿uteriê,
a wœród niej znajdowa³y siê i klejnoty
u¿ywane od wielkiego œwiêta, jak i te
codzienne pierœcionki, chowane na noc
i zak³adane tu¿ po przebudzeniu.
To trochê jak z kultur¹, któr¹ z radoœci¹ tworzymy dla Pañstwa i na co dzieñ
i z okazji rozmaitych uroczystoœci. Najpiêkniejsze koncerty zawsze uœwietniaj¹ najwa¿niejsze œwiêta, skupiaj¹c tych,
którzy chc¹ w inny sposób ni¿ na co
dzieñ spêdziæ wolny czas.
Nasz sztab „kulturalnych kucharzy”
przez ca³y rok przygotowuje dla Pañstwa
z wielk¹ precyzj¹ i kunsztem szereg duchowych uczt i zaprasza do brania
w nich czynnego udzia³u.
Ka¿dy z nas posiada swoje preferencje „smaków artystycznych”. Jedni kochaj¹ teatr, inni s¹ mi³oœnikami muzyki,
nastêpni uwielbiaj¹ napawaæ siê kolorem
i kszta³tem podczas wernisa¿y. Jest te¿
wielkie grono tych, którzy sami pragn¹
rozwijaæ siê w ró¿nych kierunkach, maluj¹c, œpiewaj¹c, tañcz¹c, czy tkaj¹c
¿mudne, a jak¿e piêkne gobeliny w ró¿nych placówkach GOK Lesznowola. Dla
wszystkich – dla tych tworz¹cych sztukê, jak i dla tych, którzy wol¹ byæ jej
odbiorcami, w naszym „Puzderku kulturalnym” znajdzie siê wiele odœwiêtnych
klejnotów, ale i potrafi¹cych zachwyciæ
sw¹ urod¹ kamieni pó³szlachetnych.
Nasz kwartalnik znaleŸæ mo¿na
przede wszystkim w filiach GOK Lesznowola, a tak¿e w filiach Gminnej Biblioteki Publicznej na terenie gminy.

Kwartalnik kulturalny
Gminnego Orodka
Kultury w Lesznowoli
pt. Puzderko kulturalne
Komu nie uda siê zdobyæ numeru w wersji drukowanej, mo¿e poczytaæ pismo w
formie elektronicznej na naszej stronie
internetowej: www.gok.lesznowola.pl
w dziale PUZDERKO KULTURALNE (na
górze, po prawej stronie menu g³ównego).
Nastêpny numer zostanie wydany
w styczniu 2011 roku. Co trzy miesi¹ce

otworzymy wieczko, by z radoœci¹ obdarowaæ Pañstwa kolejnym numerem
„Puzderka Kulturalnego”. ¯yczê Pañstwu
mi³ej lektury i gor¹co zapraszam w goœcinne progi wszystkich filii GOK na terenie Gminy Lesznowola.
J.W. Sobolewska
Dyrektor GOK Lesznowola
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Z³ota jesieñ
w bibliotece
S³oneczne, jesienne dni to dobry okres
na podsumowanie dotychczasowych
dzia³añ Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lesznowoli, to równie¿ dobry czas na
porz¹dki miêdzy pó³kami z ksi¹¿kami.
Warto zaprezentowaæ, jakie ksi¹¿ki
by³y rozchwytywane na wakacje, które
filmy cieszy³y siê najwiêksz¹ popularnoœci¹ w ostatnim kwartale, jak wielu czytelników odwiedzi³o biblioteki.
Popularnoœæ Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli wraz z filiami w
£azach, Mrokowie i Mysiadle ci¹gle roœnie, pocz¹tek roku szkolnego jest idealn¹ okazj¹ do zapoznania siê z nowym
ksiêgozbiorem bibliotecznym. Biblioteka
w Lesznowoli i Mysiadle w okresie wakacji funkcjonowa³a bez zmian, biblioteka
w £azach mia³a skrócony czas pracy, ale
by³a czynna codziennie. Tylko biblioteka
w Mrokowie mia³a miesiêczn¹ przerwê
w pracy. Dziêki temu GBP osi¹gnê³a rekordow¹ liczbê wypo¿yczeñ zbiorów bibliotecznych oraz odwiedzin czytelników
podczas letniej przerwy. Mimo wakacyjnych wyjazdów znaleŸliœcie Pañstwo czas
na chwilê refleksji nad ksi¹¿k¹, mi³o nam
y³o goœciæ Was opalonych i wypoczêtych
z uœmiechem na twarzy w naszych bibliotecznych progach.
Jaka ksi¹¿ka by³a najbardziej popularna? Najchêtniej zabieraliœcie w podró¿

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

ksi¹¿ki o tematyce kryminalnej i fantastycznej. Autorzy najchêtniej wybieranych ksi¹¿kê to Agatha Christie, Stieg
Larsson oraz Stephenie Meyer. Najbardziej popularne sagi to Millennium oraz
„Zmierzch” i pozosta³e trzy tytu³y. Filmy na DVD mia³y zdecydowanego faworyta o tytule „Asterix Misja Kleopatra”,
najchêtniej wybierany audiobook to
„Cieñ wiatru” autorstwa C.R. Zafon czyta: Andrzej Mastalerz.
Odby³y siê ró¿ne formy zajêæ w bibliotece w Mysiadle skierowane g³ównie do dzieci. Raz w tygodniu, w okreœlone dni, odbywa³o siê g³oœne czytanie
bajek dla dzieci, w których brali udzia³
dziadkowie i rodzice. Dzieci same wybiera³y bajki, które wspólnie czytaliœmy;
spotkania odbywa³y siê w bardzo mi³ej,
przyjaznej atmosferze. Na tê formê zajêæ zapraszamy do koñca roku, spotkania odbywaj¹ w œrody o godz. 18 w bibliotece w Mysiadle. Zachêcamy rodziców i dziadków do czynnego udzia³u
w spotkaniach pod has³em „Elf Dobrej
Nocy-ksi¹¿ka na dobranoc”.
Równie¿ w Mysiadle w okresie wakacji odbywa³y siê zajêcia nauki jêzyka angielskiego dla pocz¹tkuj¹cych.
Dzieci uczy³y siê podstawowych zwrotów u¿ywanych podczas wakacyjnych wyjazdów,
korzysta³y z materia³ów multimedialnych, gier planszowych
i ksi¹¿ek.
Przez ca³y czas trwa akcja
ksi¹¿ka za 1 z³. Mo¿na nabyæ
ksi¹¿kê za dowoln¹ kwotê lub
wymieniæ swoje ksi¹¿ki na inne.
Dziêki hojnoœci naszych czytel-

ników, za zebrane œrodki mogliœmy zakupiæ nowe tytu³y filmów DVD.
Ju¿ od 1 wrzeœnia ruszy³a obs³uga
czytelników za pomoc¹ systemu elektronicznego wypo¿yczania w Bibliotece
w £azach. W okresie wakacji biblioteka
w £azach intensywnie przygotowywa³a
siê do uruchomienia elektronicznej obs³ugi czytelników. Naklejano kody na
ksi¹¿ki, wczytywano je do bazy komputerowej, przygotowano bazê czytelników, a pracownicy biblioteki przeszli intensywne szkolenia. Wdro¿ono przejrzysty system informacji bibliotecznej
i przygotowano karty dla czytelników.
Podczas najbli¿szej wizyty w bibliotece
ka¿dy z u¿ytkowników otrzyma kartê
czytelnika z kodem kreskowym na podstawie której bêdzie móg³ wypo¿yczaæ
zbiory nie tylko w bibliotece w £azach
ale równie¿ w Mysiadle.
Co nowego? Na stronie GBP w Lesznowoli w zak³adce „Katalog” pojawi³a siê
nowa baza „zbiory multimedialne” której celem jest uzyskanie szybkiej informacji o ksi¹¿kach mówionych i filmach
DVD w bibliotekach terenu gminy Lesznowola. Ruszaj¹ nowe grupy warsztatów
komputerowych dla seniorów w filiach
Mroków i Mysiad³o, zg³oszenia do koñca paŸdziernika, serdecznie zapraszamy.
Cieszymy siê, ¿e w tak du¿ym gronie
rozpoczynamy wspóln¹, jesienn¹ wêdrówkê miêdzy ksi¹¿kami.
„ Jesienne liœcie s¹ jak smutki, które z nas
opadaj¹ pozostawiaj¹c nas pe³nymi szczêœcia” (autor: Jasmin).
Magdalena Barañska
GBP w Lesznowoli

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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Kalejdoskop wieœci

Uczestnicy wycieczki do Rzymu
podziwiali uroki Wiecznego Miasta i mi³o spêdzali czas

Koncert „Chopin dla Papie¿a” zagra³ Marcin Dominik G³uch

Swiet³ana ¯arczyñska na swoim koncercie
wprowadzi³a s³uchaczy w ciep³y, jesienny nastrój

Studenckie warsztaty planistyczne SGGW
w Gminie Lesznowola

GOK w Lesznowoli
otrzyma³ nagrodê od Starosty Piaseczyñskiego
za najlepiej zorganizowan¹ wystawê w 2009 roku

IV Dni Otwarte Pracowni Rzeczy Ró¿nych „Synapsis”
– jedn¹ z atrakcji by³y warsztaty decupageu
Wydawca: Urz¹d Gminy Lesznowola,
05-506 Lesznowola, ul. GRN 60,
tel.: (22) 757 93 40 (do 42)
fax: (22) 757 92 70
e-mail: gmina@lesznowola.waw.pl
Zespó³ redakcyjny:
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk,
Agnieszka Adamus,
Karolina Sobolewska,
Jolanta Czy¿ewska

Nak³ad: 3000 egz.
Biuletyn Informacyjny
Serwis fotograficzny:
Gminy Lesznowola.
materia³y w³asne
Pismo jest zrzeszone
Przygotowanie, sk³ad i druk: Rajgraf
w Polskim
Stowarzyszeniu
05-120 Legionowo, ul. Mazowiecka 50 B,
Prasy Lokalnej
tel. (22) 784 86 58, e-mail: rajgraf@wp.pl

VIII Minimaraton Niepodleg³oœci o puchar Wójta Lesznowoli
Fotorelacja z wydarzenia

Tegoroczny Minimaraton cieszy³ siê wyj¹tkowo du¿ym
zainteresowaniem

... równie¿ wœród dzieci

... i „zmotoryzowanych”

Jednym z zawodników by³ Wójt Gminy Raszyn Janusz
Rajkowski, który startowa³ z numerem 225

Rywalizacja by³a zaciêta

Najm³odszym zawodnikom pomagali troskliwi rodzice

Dobrze bawili siê wszyscy, ale najwiêcej radoœci i zas³u¿one nagrody mieli zdobywcy podium

