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Czy œwistak tak¿e zobaczy³ swój cieñ?

Wydarzenia w obiektywie

Pami¹tkowe zdjêcie po 4 latach pracy
– ostatnia sesja Rady Gminy 2006-2010
G³osowanie na pierwszej sesji w nowej kadencji 2010-2014 – radni
wybrali Przewodnicz¹c¹ oraz Wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy

Przedstawicielki Samorz¹du Gminy B. Korlak,
M.J. Batycka-W¹sik i M. Uczkiewicz-Kampczyk
na Gali Fair Play 2010

W imieniu Wójta Gminy wyró¿nienie w konkursie
Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju odebra³a
Katarzyna Trêbicka

Lesznowola Mecenasem Polskiej Ekologii: nagrodê dla Lesznowoli
odebra³a Marzena Chmiel, na zdjêciu z Miko³ajem Budzanowskim z Ministerstwa
Skarbu (pierwszy od lewej) i Waldemarem Kulaszk¹ z Narodowej Rady Ekologicznej
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ROCZNE ZEZNANIE PODATKOWE NALE¯Y Z£O¯YÆ DO URZÊDU SKARBOWEGO
W£AŒCIWEGO WED£UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA. MIEJSCE ZAMELDOWANIA NIE
MA W TYM PRZYPADKU ZNACZENIA. KA¯DY MO¯E MIEÆ TYLKO JEDNO MIEJSCE ZAMIESZKANIA. JE¯ELI MIESZKACIE PAÑSTWO W GMINIE LESZNOWOLA
POWINNIŒCIE SIÊ ROZLICZAÆ W URZÊDZIE SKARBOWYM W PIASECZNIE.

Podatki 2010
 wype³niaj¹c PIT pomyl o swojej Gminie!
Jesteœcie Pañstwo mieszkañcami Gminy Lesznowola? P³acicie podatki?
Nie wszyscy wiedz¹, ¿e gmina otrzymuje
udzia³ w podatku dochodowym, który p³aci ka¿dy z pracuj¹cych, emeryt oraz rencista. Z dochodów z tytu³u udzia³u w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych
(CIT) finansowana jest oœwiata, (szko³y i przedTe statuetki trafi³y
do Lesznowoli
szkola w tym niepubliczne),
gminne
inwestycje (infrastruktura sportowa, wodoci¹gi, kanalizacja, oczyszczalnie œcieków, oœwietlenie
uliczne, drogi i chodniki, budynki u¿ytecznoœci publiczne), dzia³alnoœæ samorz¹dowych jednostek kultury oraz sportu (GOK, Biblioteka,
imprezy sportowe).
Wp³ywy z CIT (podatek od osób prawnych)
oraz wp³ywy z PIT (podatek dochodowy od osób
fizycznych) zale¿¹ bezpoœrednio od miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia dzia³alnoœci.
Je¿eli masz meldunek inny ni¿ w Gminie
Lesznowola, to Twoje podatki zasil¹ kasê gminy, w której nie mieszkasz!
Przy sk³adaniu rocznego rozliczenia podatku
PIT miejsce zameldowania nie ma ¿adnego znaczenia. Podatnik sk³ada zeznanie do urzêdu skarbowego w³aœciwego dla swojego miejsca zamieszkania na ostatni dzieñ roku podatkowego.
Niedope³nienie tego obowi¹zku jest zagro¿one kar¹ do 2.500z³! Nie wystêpuje tu mo¿liwoœæ wyboru: miejsce zameldowania lub zamieszkania. Przepisy mówi¹ jednoznacznie: decyduje miejsce zamieszkania na ostatni dzieñ
roku podatkowego.

Rozumiemy, ¿e niechêæ do zmiany meldunku podyktowana jest czasem trudnymi sprawami indywidualnymi, czasami obaw¹ przed zmian¹ wielu dokumentów i kosztami.
Namawiamy Pañstwa do wype³nienia druku NIP-3, gdzie na pierwszej stronie wpisuje siê
adres zamieszkania (na podstawie którego ustala siê w³aœciwoœæ urzêdu skarbowego). Wystarczy wiêc z³o¿yæ w³aœciwy druk w urzêdzie odpowiednim do miejsca zamieszkania – mo¿na
go pobraæ ze strony internetowej Ministerstwa
Finansów (mf.gov.pl-podatki-formularze).
Dla Mieszkañców Gminy Lesznowola w³aœciwym jest Urz¹d Skarbowy w Piasecznie, ulica
Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno. Dla u³atwienia Pañstwu wy¿ej wymienionego obowi¹zku,
Gmina Lesznowola nawi¹za³a wspó³pracê z Urzêdem Skarbowym w Piasecznie, w wyniku której
na terenie Urzêdu Gminy w marcu i kwietniu br.
bêdzie siê odbywa³ dy¿ur pracownika Urzêdu
Skarbowego. Pracownik US przyjmie od Pañstwa nie tylko deklaracje NIP-3, ale tak¿e zeznanie podatkowe PIT za 2010 rok, udostêpni
druki PIT oraz udzieli wszystkich niezbêdnych
informacji.
TERMINY i MIEJSCE DY¯URÓW:
01.03 – 29.04.2011r.
czwartki 10.00 – 18.00
pi¹tki 08.00 –16.00
Urz¹d Gminy Lesznowola,
holl na I piêtrze.

Jesteœcie Pañstwo mieszkañcami Gminy Lesznowola?
P³acicie podatki?
Zap³acicie je z po¿ytkiem dla Gminy!
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Nowy rok, nowa kadencja, nowe wyzwania...
Szanowni Pañstwo Mieszkañcy Gminy Lesznowola!
Przed nami nowa kadencja 2010-2014, w czasie której bêdê mia³a przyjemnoœæ wraz z Samorz¹dem Gminy realizowaæ
dla Pañstwa kolejne projekty maj¹ce na celu poprawê jakoœci ¿ycia.
Jednak najbli¿szy okres nie bêdzie nale¿a³ do naj³atwiejszych. Spowolnienie gospodarcze dotknê³o wiele gmin w Polsce,
w tym równie¿ Lesznowolê. Zmniejszy³y siê dochody w³asne gminy z tytu³u udzia³u w PIT i CIT, a stagnacja na rynku
nieruchomoœci spowodowa³a, ¿e nie uzyskaliœmy dochodów z planowanej sprzeda¿y gruntów. Niemniej jednak nie zrezygnujemy z realizacji strategicznych zadañ inwestycyjnych. Katalog tych zadañ jest bardzo szeroki. Do naszych priorytetów
nale¿y m.in.: 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 i Podolszyn, a tak¿e rozwi¹zanie wielu problemów dotycz¹cych zagospodarowania wód deszczowych. W tej kadencji planujemy oddaæ do u¿ytkowania nasz¹ najwiêksza gminn¹ inwestycjê – Centrum Edukacji i Sportu
w Mysiadle. Priorytetem jest równie¿ budowa dróg gminnych i obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 721 przy wspó³pracy
z Zarz¹dem Województwa Mazowieckiego oraz lobbowanie na rzecz budowy drogi krajowej S-7, a tak¿e przebudowy
skrzy¿owania Al. Krakowskiej i ul. Nadrzecznej w Wólce Kosowskiej.
¯yczê Pañstwu, a tak¿e Samorz¹dowi Gminy i sobie, aby uda³o siê zrealizowaæ nasze wspólne plany.
Z wyrazami szacunku
M.J. Batycka-W¹sik
Wójt Gminy Lesznowola

i ³¹cznych nak³adów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych
latach oraz limitu zobowi¹zañ.

Plan bud¿etu Gminy na 2011 rok
Nowelizacja Ustawy o finansach publicznych wprowadzi³a do systemu finansów publicznych miêdzy innymi obowi¹zek sporz¹dzania przez gminy Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF).
Prognoza ta wg ustawy powinna obejmowaæ co najmniej dany rok bud¿etowy i kolejne trzy lata. Po raz pierwszy
Rada Gminy Lesznowola uchwali³a tak¹
Prognozê na rok 2011 na sesji w dniu
29 grudnia 2010r.
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Lesznowola obejmuje miêdzy
innymi ustalenia dotycz¹ce bud¿etów
Gminy na lata 2011-2021 i zawiera:
a) dochody bie¿¹ce oraz wydatki bie¿¹ce bud¿etu gminy, w tym na
obs³ugê d³ugu,
b) dochody maj¹tkowe, w tym dochody ze sprzeda¿y maj¹tku, oraz
wydatki maj¹tkowe bud¿etu gminy;
c) wynik bud¿etu gminy;
d) sposób sfinansowania deficytu;
e) przychody i rozchody bud¿etu
gminy, z uwzglêdnieniem d³ugu

zaci¹gniêtego oraz planowanego
do zaci¹gniêcia;
f) kwotê d³ugu gminy,
g) w wydatkach wyszczególniono:
• kwotê wydatków bie¿¹cych
i maj¹tkowych wynikaj¹cych
z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsiêwziêcia,
• kwotê wydatków na wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane,
• wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem organów jednostki samorz¹du terytorialnego.
2. Wykaz Wieloletnich Przedsiêwziêæ
Gminy Lesznowola na lata 2011-2014
obejmuje limity wydatków na przedsiêwziêcia oraz limity zobowi¹zañ
z nimi zwi¹zanych. Wykaz zawiera
odrêbnie dla ka¿dego przedsiêwziêcia informacje dotycz¹ce: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizacjê wykonywania
przedsiêwziêcia lub koordynuj¹cej
jego wykonywanie, okresu realizacji

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych, WPF obejmuje okres roku bud¿etowego oraz co
najmniej trzech kolejnych lat. Okres objêty WPF nie mo¿e byæ jednak krótszy
ni¿ okres, na jaki przyjêto limity wydatków, okreœlone dla ka¿dego przedsiêwziêcia ujêtego w dokumencie. Natomiast prognozê d³ugu, stanowi¹c¹ integraln¹ czêœæ WPF, sporz¹dza siê na
okres, na który zaci¹gniêto oraz zamierza siê zaci¹gaæ zobowi¹zania.
W praktyce oznacza to, ¿e WPF nale¿y opracowywaæ co roku z uwzglêdnieniem czasokresu realizowanych przedsiêwziêæ (nowych i kontynuowanych)
i jeœli zadania ujête w planie wieloletnim wykraczaj¹ poza okres czterech lat
bud¿etowych, czyli ustawowego minimum czasowego dla WPF, dokument ten
trzeba opracowaæ na taki okres, na jaki
przewidziano realizacjê zadañ.
Natomiast prognoza kwoty d³ugu,
jako dokument uzupe³niaj¹cy WPF, odzwierciedla wskaŸniki zad³u¿enia na
przestrzeni tylu lat, na ile planowane s¹
zaci¹ganie i sp³ata zobowi¹zañ.
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Na mocy art. 121 ust. 2 i 8 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadzaj¹cej ustawê o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz.1241) nowy wskaŸnik zad³u¿enia bêdzie mia³ zastosowanie dopiero od 2014 r. Do tego czasu
bêd¹ obowi¹zywa³y wskaŸniki 15% dochodów jst dla sp³at zobowi¹zañ i 60%
dochodów jst dla ca³kowitego zad³u¿enia jst, okreœlone w art. 169 i art. 170
u.f.p. z 2005 r. Pocz¹wszy od roku 2011
istnieje jednak ustawowy obowi¹zek informacyjnego wskazywania przez jst na
zachowanie w bud¿ecie gminy wskaŸnika z art. 243 nowej ustawy.
Zgodnie z art. 229 ustawy wartoœci
przyjête w Wieloletniej Prognozie Finansowej musz¹ byæ zgodne z Uchwa³¹ bud¿etow¹ co najmniej w zakresie:
– wyniku bud¿etu,
– kwot przychodów i rozchodów,
– d³ugu gminy.
Przepis ten ma œcis³e powi¹zanie z
art. 242, który ma zastosowanie po raz
pierwszy do uchwa³ bud¿etowych na rok
2011, stosownie do którego:
• Organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego (Rada Gminy)
nie mo¿e uchwaliæ bud¿etu, w którym planowane wydatki bie¿¹ce s¹
wy¿sze ni¿ planowane dochody
bie¿¹ce powiêkszone o nadwy¿kê
bud¿etow¹ z lat ubieg³ych i wolne œrodki, o których mowa w art.
217 ust. 2 pkt 6.
• Na koniec roku bud¿etowego wykonane wydatki bie¿¹ce nie mog¹
byæ wy¿sze ni¿ wykonane dochody bie¿¹ce powiêkszone o nadwy¿kê bud¿etow¹ z lat ubieg³ych i wolne œrodki, z zastrze¿eniem ust. 3.
W tym samym dniu Rada Gminy Lesznowola podjê³a uchwa³ê bud¿etow¹ na
rok 2011.
Prognozowane dochody gminy na
2011 rok szacuje siê na poziomie 123
mln z³ – w tym bie¿¹ce 85 mln z³ i maj¹tkowe 38 mln z³.
Dochody pochodz¹ z nastêpuj¹cych
Ÿróde³:

Subwencja oœwiatowa w dalszym ci¹gu nie zabezpiecza potrzeb dotycz¹cych
realizacji bie¿¹cych zadañ z zakresu
oœwiaty i wychowania. Bie¿¹ce wydatki
pokrywa jedynie w 76%.
W strukturze dochodów w³asnych
najbardziej znacz¹cymi pozycjami s¹:
1) udzia³y gminy w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa tj.
podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 35.538.585,-z³
i podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 1.400.000 z³
2) podatek
od
nieruchomoœci
19.160.000,- z³
3) Wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoœci – sprzeda¿ gruntów komunalnych (§ 0770)
13.500.000,-z³
4) Œrodki planowane do pozyskania
w kwocie 25.011.435,-z³ w tym:
• na inwestycje 24.949.087,-z³
w tym:
a) z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na projekty realizowane w ramach
(ZPORR) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego 2007-2013 oraz
innych funduszy unijnych:
– na realizacjê prior ytetu
IV-go Inwestycje w ochronie
œrodowiska „Kompleksowy
program gospodarki œciekowej gminy Lesznowola”
9.076.490,-z³,
– na realizacjê prior ytetu
VII-go Tworzenie i poprawa
warunków dla rozwoju kapita³u ludzkiego 1.922.155,-z³
na „Budowê sieci bezprzewodowej na terenie Gminy
Lesznowola – Internet socjalny
– na realizacjê priorytetu VII
-go Tworzenie i poprawa
warunków dla rozwoju kapita³u
ludzkiego
10.000.000,-z³ na budowê
Centrum Edukacji i Sportu
w Mysiadle
– na realizacjê priorytetu VIIgo Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapita³u ludzkiego 425.000,-z³ –
Projekt i adaptacja budynku przy ul. Osiedlowej – filia GOPS w Mysiadle
b) œrodki na budowê œwietlic z
„Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013”

– 3.525442,- z³
• na wydatki bie¿¹ce 73.350,-z³
w tym:
– œrodki z Unii Europejskiej
62.348,-z³ (dzia³ 926 § 2007)
i œrodki z bud¿etu pañstwa
11.002,-z³ (§ 2009) na projekt
„Zagrajmy o sukces” który jest
kontynuacj¹ projektu z 2010r.
i realizowany jest w piêciu
szko³ach w latach 2010 i 2011.
Projekt ma na celu wyrównanie
szans edukacyjnych uczniów
poprzez dodatkowe zajêcia.
Wydatki w roku 2011 planowane s¹
na poziomie 139 mln z³, z tego wydatki
maj¹tkowe to kwota 59 mln z³.
1. Najwy¿sze ogólne wydatki planowane s¹ w dzia³ach:
– oœwiata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wydatki na szko³y i przedszkola ) –
63.879.587,-z³ tj. ogólnych wydatków 46% w tym dotacje dla niepublicznych szkó³ i przedszkoli
10.057.318,-z³
– rolnictwo i ³owiectwo –
17.021.658,- z³ tj. 12% – s¹ to wydatki na budowê wodoci¹gów,
kanalizacji, oczyszczalni œcieków
i stacji uzdatniania wody.
– transport i ³¹cznoœæ (wydatki na
drogi) – 16.559.056,-z³ tj. 12%.
– administracja publiczna (³¹cznie
z wydatkami w rozdziale: Rady
Gmin, Urzêdy wojewódzkie i Starostwa powiatowe) – 8.787.406,z³ tj. 6%.
2. Wp³ata gminy do bud¿etu pañstwa
(tzw. janosikowe) z przeznaczeniem
na czêœæ równowa¿¹c¹ subwencji dla
gmin o niskich dochodach stanowi
kwotê 6.908,860,-z³ tj. 9% wydatków
bie¿¹cych. Jest to kwota obligatoryjna.
W za³¹czeniu wykaz przedsiêwziêæ
inwestycyjnych (strona 6-7) i plan wydatków maj¹tkowych (strona 8-9) na kwotê
58.979.087,-z³.
Wydatki inwestycyjne na kwotê
58.979.087,-z³ planuje siê sfinansowaæ:
– œrodkami w³asnymi gminy w kwocie 18.030.000,-z³ w tym œrodki ze
sprzeda¿y gruntów 13.500.000,-z³
– po¿yczk¹ niskooprocentowan¹ zaci¹gan¹ w Wojewódzkim Funduszu
ci¹g dalszy na str. 10
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Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej 3.000.000,-z³ – na budowê oczyszczalni w Zamieniu.
– kredytem niskooprocentowanym
zaci¹ganym w Banku Gospodarstwa Krajowego 6.000.000,-z³ na
budowê Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle
– emitowanymi papierami wartoœciowymi (obligacjami) 7.000.000,- z³ –
na budowê dróg.
– œrodkami i dotacjami z Unii Europejskiej w kwocie 24.949.087,-z³
Niestety nie wszystkie zg³oszone inwestycje mog³y byæ ujête w planie bud¿etu z uwagi na realny spadek dochodów bie¿¹cych szczególnie z takich tytu³ów jak:

– udzia³y w podatku dochodowym od
osób prawnych o 44% w stosunku do
2009 roku
– podatek od czynnoœci cywilno-prawnych o 25% w stosunku do 2009 roku.
Gmina Lesznowola mia³aby komfortow¹ sytuacjê, gdyby jej dochody,
zw³aszcza wynikaj¹ce z udzia³ów w podatkach od osób fizycznych by³y zagwarantowane na sta³ym poziomie. Tak nie
jest. Dochody z tego tytu³u z roku na
rok malej¹, poniewa¿ Pañstwo wprowadza wiele ulg w podatkach (np. zmiana
progów podatkowych i ulgi rodzinne)
oraz wiele zmian w przepisach prawnych
np. wzrost podatku VAT do 23%, który
ponosi gmina ze œrodków w³asnych.

Druga sprawa to subwencja oœwiatowa, która nie wystarczy na faktyczne
potrzeby w zakresie utrzymania szkó³ na
poziomie podstawowych standardów.
Subwencja oœwiatowa otrzymana z bud¿etu Pañstwa nie pokrywa w 100% obowi¹zuj¹cego wzrostu wynagrodzeñ nauczycieli.
Nie mo¿na te¿ ograniczyæ œrodków na
pomoc spo³eczn¹, bo stawki œwiadczeñ
ustalane s¹ ustawowo.
Gmina dop³aca do transportu i wspólnego biletu w skali roku kwotê
1.801.989,-z³.
Samorz¹dom przekazywane s¹ te¿
kolejne zadania – niestety bez pokrycia
finansowego.
El¿bieta Ob³uska
Skarbnik Gminy Lesznowola

Pocz¹tek kadencji bêdzie trudny
Rozmowa z Bo¿enn¹ Korlak – Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy Lesznowola
– Na pocz¹tku proszê przyj¹æ serdeczne gratulacje w zwi¹zku z wyborem do
lesznowolskiego Samorz¹du oraz wyborem na funkcjê Przewodnicz¹cej Rady
Gminy. Przewodnicz¹c¹ Rady zosta³a
Pani wybrana ju¿ po raz drugi...
Bardzo dziêkujê za gratulacje. Pragnê
bardzo serdecznie podziêkowaæ moim
Wyborcom, ¿e przez kolejne 4 lata bêdê
mia³a okazjê Ich reprezentowaæ w Radzie Gminy Lesznowola.
W poprzedniej kadencji przez ponad
rok przewodniczy³am wyj¹tkowej Radzie. W obecnej kadencji Pañstwo Radni obdarzyli mnie zaufaniem i po raz
kolejny powierzyli mi zaszczytn¹ funkcjê Przewodnicz¹cej. Jest to dla mnie
równoczeœnie wielkie wyzwanie.
– Zanim porozmawiamy o obecnej kadencji proszê krótko podsumowaæ poprzedni¹.
W minionej kadencji radni podjêli
wiele racjonalnych decyzji. Wiele z nich
zosta³o zrealizowanych, np. rozbudowa
Oœrodka Zdrowia w Magdalence, budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkó³ w £azach, rozbudowa Zespo³u
Szkó³ Publicznych w Lesznowoli, czy
rozpoczêcie budowy CEiS w Mysiadle.
Niestety, nie uda³o siê zrealizowaæ
wszystkich planów. Kryzys gospodarczy
dotkn¹³ tak¿e samorz¹d lesznowolski.

– Z wielu stron s³ychaæ g³osy, i¿ te cztery lata bêd¹ dla samorz¹dów niezwykle ciê¿kie, w³aœnie ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê gospodarcz¹. Czy podziela
Pani te opinie?
– Pocz¹tek kadencji bêdzie trudny.
Myœlê, ¿e jeœli chodzi o dochody jak
i fundusze zewnêtrzne, to bêdzie ich
mniej. Mam nadziejê, ¿e lata 2013 i 2014
bêd¹ lepsze.
– Jakie wyzwania stoj¹ przed Rad¹ Gminy Lesznowola kadencji 2010-2014?
– Kontynuacja rozpoczêtych zadañ,
rozbudowa oczyszczalni œcieków, nowych stacji uzdatniania wody oraz dróg
– to wyzwania, jakie stoj¹ przed Rad¹
Gminy obecnej kadencji.
– W Gminie Lesznowola wci¹¿ przybywa nowych mieszkañców i mimo, ¿e
spo³ecznie dzia³a Pani ju¿ od wielu lat,

zapewne nie wszyscy mieszkañcy Pani¹
znaj¹ – proszê opowiedzieæ coœ o sobie.
Urodzi³am sie i mieszkam w £azach.
Jestem mê¿atk¹ i mam dwoje doros³ych
dzieci.. od wielu lat wraz z rodzin¹ zajmujemy siê produkcj¹ kwiatów w szklarniach.
– Jak najchêtniej spêdza Pani wolny
czas?
Tkanie gobelinów, dobra ksi¹¿ka, turystyka – to moje zainteresowania, na
które przeznaczam ka¿d¹ wolna chwilê.
Dziêkujê za rozmowê.
Dziêkujê.
Rozmawia³a
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy Lesznowola
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VI KADENCJA SAMORZ¥DU GMINY
lata 2010-2014

Wójt Gminy
Zastêpca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy

Maria Jolanta Batycka-W¹sik
Marek Ruszkowski
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
El¿bieta Ob³uska

RADA GMINY LESZNOWOLA
Sk³ad Rady:
Marian Ryszard Dusza, Justyna Gawêda, Piotr G¹siorowski, £ukasz Grochala, Marcin Kania, Wies³awa Komorowska,
Bo¿enna Korlak, Hanna Kosik, Grzegorz Kwiatkowski, Micha³ Otrêba, Katarzyna Przemyska,
Maria Rogowska, Miros³aw Wilusz, Zenon Wójcik, Jerzy Wiœniewski.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy – Bo¿enna Korlak (dy¿ur: czwartki godz. 12.00-13.00, pok. 114 UG)
Z-ca Przewodnicz¹cego Rady Gminy – Marian Ryszard Dusza (dy¿ur: wtorki, godz. 12.00-13.00, pok. 114 UG)
Komisja Rewizyjna – Przewodnicz¹cy Zenon Wójcik
Komisja Polityki Gospodarczej – Przewodnicz¹ca Wies³awa Komorowska
Komisja Polityki Spo³ecznej – Przewodnicz¹cy Jerzy Wiœniewski
Komisja Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki – Przewodnicz¹ca Maria Rogowska
Komisja Statutowa – Przewodnicz¹ca Katarzyna Przemyska

Kontakt do Radnych:
1.
2.
3.
4.

Dusza Marian Ryszard tel. 22 750 91 22; 666 208 171
Gawêda Justyna tel. 22 750 88 50; 508 100 883
G¹siorowski Piotr tel. 22 756 13 42; 507 161 850
Grochala £ukasz tel. 22 797 38 71; 509 389 969;
l.grochala@gmail.com
5. Kania Marcin tel. 22 711 01 33; 694 640 431;
radny.kania@interia.eu, www.marcinkania.pl
6. Komorowska Wies³awa tel. 22 757 99 17; 609 537 570
7. Korlak Bo¿enna tel. 22 757 99 65; 602 217 283

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kosik Hanna tel. 22 757 93 29; 601 954 018
Kwiatkowski Grzegorz tel. 22 757 91 71; 505 826 072
Otrêba Micha³ tel. 600 555 511
Przemyska Katarzyna tel. 22 711 08 60; 502 277 529
kprzem1@tlen.pl
Rogowska Maria tel. 22 711 09 46; 605 654 117
Wilusz Miros³aw tel. 504 282 760
Wiœniewski Jerzy tel. 22 756 77 15; 697 525 711
Wójcik Zenon tel. 22 797 43 80; 602 398 367

Kontakt do So³tysów:
B¹kiewicz Hanna
– So³tys so³ectwa Podolszyn – nr tel. 22 757 78 94
Bia³obrzeska Bo¿ena
– So³tys so³ectwa Marysin – nr tel. 22 756 15 32
Borowski Jan
– So³tys so³ectwa £azy – nr tel. 22 757 99 91, 603 123 364
Buza Józef
– So³tys so³ectwa Garbatka – nr tel. 22 756 14 77
G¹siorowski Piotr
– So³tys so³ectwa Wola Mrokowska – nr tel. 22 756 13 42
Kaczorowska Helena
– So³tys so³ectwa Wilcza Góra – nr tel. 22 757 93 88
Kwiatkowski Jan
– So³tys so³ectwa Lesznowola – nr tel. 22 757 93 60
Lubedkin Marian
– So³tys so³ectwa Jazgarzewszczyzna – nr tel. 22 756 79 03
£ukasik Danuta
– So³tys so³ectwa Magdalenka – nr tel. 22 757 95 22
Potera³a Bo¿ena
– So³tys so³ectwa Stara Iwiczna – nr tel. 22 756 88 40
Przemyska Katarzyna
– So³tys so³ectwa Mysiad³o – nr tel. 22 711 08 60

Rados Jan
– So³tys so³ectwa Zamienie – nr tel. 509 352 550
Rudnicki Maciej
– So³tys so³ectwa £azy II – nr tel. 509 487 986
Rybarczyk Marianna
– So³tys so³ectwa Zgorza³a – nr tel. 22 757 94 21
Socha Mariusz
– So³tys so³ectwa Nowa Iwiczna –nr tel. 22 750 82 55; 692 871 142
Soko³owski Marek
– So³tys so³ectwa Mroków – nr tel. 22 756 11 40; 501 618 685
Szel¹g Marianna
– So³tys so³ectwa Jab³onowo – nr tel. 22 726 71 03
Tomera Janina
– So³tys so³ectwa Wólka Kosowska – nr tel. 22 756 16 08, 602 62 62 52
Tosik Stanis³aw
– So³tys so³ectwa Janczewice – nr tel. 22 757 93 67
Tyszewska Renata
– So³tys so³ectwa W³adys³awów – nr tel. 505 053 255
Wójcik Zenon
– So³tys so³ectwa Stefanowo – nr tel. 22 797 43 80, 602 39 83 67
Ziomek Teresa
– So³tys so³ectwa Nowa Wola – nr tel. 505 719 462

UWAGA: KOÑCZY SIÊ KADENCJA PAÑSTWA SO£TYSÓW. WYBORY NIEBAWEM. ZACHÊCAMY DO UDZIA£U.
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Uchwa³y Rady Gminy Lesznowola
 VI kadencja
1 grudnia 2010r.

29 grudnia 2010r.

Uchwa³a Nr 1/I/2010
w sprawie wyboru Przewodnicz¹cego
Rady Gminy.

Uchwa³a Nr 9/III/2010
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2010r.

Uchwa³a Nr 2/I/2010
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy.

Uchwa³a Nr 10/III/2010
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola
na lata 2011-2021

6 grudnia 2010r.
Uchwa³a Nr 3/II/2010
w sprawie powo³ania Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
Uchwa³a Nr 4/II/2010
w sprawie powo³ania Komisji Rewizyjnej.
Uchwa³a Nr 5/II/2010
w sprawie powo³ania Komisji Polityki
Gospodarczej.
Uchwa³a Nr 6/II/2010
w sprawie powo³ania Komisji Polityki
Spo³ecznej.
Uchwa³a Nr 7/II/2010
w sprawie powo³ania Komisji Polityki
Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki.
Uchwa³a Nr 8/II/2010
w sprawie powo³ania Komisji Statutowej.

Uchwa³a Nr 11/III/2010
Uchwa³a bud¿etowa Gminy Lesznowola na rok 2011.
Uchwa³a Nr 12/III/2010
w sprawie emisji obligacji komunalnych
oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Uchwa³a Nr 13/III/2010
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorz¹dowi Województwa Mazowieckiego.
Uchwa³a Nr 14/III/2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz¹dowi Województwa Mazowieckiego.
Uchwa³a Nr 15/III/2010
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorz¹dowi Powiatu Piaseczyñskiego w 2011r.

Uchwa³a Nr 16/III/2010
w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie przez Gminê Lesznowola Porozumienia Miêdzygminnego z Miastem
Sto³ecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadañ gminnego transportu
zbiorowego.
Uchwa³a Nr 17/III/2010
w sprawie ustalenia cen urzêdowych za
us³ugi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Lesznowola.
Uchwa³a Nr 18/III/2010
w sprawie okreœlenia szczegó³owego
sposobu konsultacji z organizacjami
pozarz¹dowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego
Gminy Lesznowola w dziedzinach dotycz¹cych dzia³alnoœci statutowej tych
organizacji.
Uchwa³a Nr 19/III/2010
w sprawie nadania nazwy drodze
(ul. B³awatków i ul. Floksów – Nowa
Wola).
Uchwa³a Nr 20/III/2010
w sprawie nadania nazwy drodze
(ul. Sadzawki – Wilcza Góra).

Zarz¹dzenia Wójta Gminy Lesznowola
podjête w okresie od od grudnia 2010r. do stycznia 2011r.
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Sporz¹dzi³a: Iwonna Góra
Inspektor Biura Rady Gminy

Statuetka Fair Play
dla Lesznowoli
Lesznowolskie akcenty w Sali Kongresowej
PKiN
Weryfikacja gmin bior¹cych udzia³ w konkursie
przebiega dwuetapowo. W
I etapie weryfikowane s¹
ankiety konkursowe, w których gminy dokonuj¹ samo- Galê uœwietni³ wystêp Ma³gorzaty Walewskiej i Macieja
oceny swoich dzia³añ, pre- Miecznikowskiego – mieszkañców Gminy Lesznowola
zentuj¹c swoje dotychczaPlay” z ca³ej Polski. Na uroczystoœæ przysowe dokonania i plany na przysz³oœæ.
W II etapie odpowiednio przygoto- byli laureaci nagrodzeni statuetkami
wani audytorzy przeprowadzali audyty i wyró¿nieniami, wszyscy, którzy otrzyw gminach w celu weryfikacji danych mali certyfikat oraz ich goœcie.
Goœæmi honorowymi byli przedstawizawartych w ankietach. Dodatkowym elementem wery- ciele Parlamentu i Rz¹du oraz instytucji
fikacji jest badanie losowo zwi¹zanych z biznesem i samorz¹dem.
wybranych inwestorów pro- Sala Kongresowa by³a po brzegi wype³wadz¹cych dzia³alnoœæ na niona.
Gmina Lesznowola otrzyma³a g³ówterenie gminy ubiegaj¹cej
siê o certyfikat. Suma przy- n¹ nagrodê – Statuetkê w kategorii Gmiznanych przez audytorów i na Wiejska Wielofunkcyjna, któr¹ na
inwestorów ocen decydowa- scenie odebra³a Pani Maria Jolanta Ba³a o przyznaniu danej gmi- tycka-W¹sik Wójt Gminy Lesznowola.
nie certyfikatu „Gmina Fair Nagrody wrêczali organizatorzy wraz
z przedstawicielami rz¹du: Mieczys³aw
Play”.
W dniu 17 grudnia br. B¹k – Przewodnicz¹cy Komisji OgólnoSala Kongresowa Pa³acu Kul- polskiej Konkursu, Andrzej Arendarski
tury i Nauki w Warszawie – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
by³a miejscem gali wrêcze- i Marian Zalewski – Podsekretarz StaMaria Jolanta Batycka-W¹sik z Prezesem KIG Andrzejem
nia nagród i certyfikatów dla nu w Ministerstwie Rolnictwa i RozwoArendarskim po odbiorze nagrody g³ównej statuetki Gmina
przedsiêbiorców i gmin „Fair ju Wsi.
Fair Play 2010
Konkurs „Gmina Fair Play” jest inicjatyw¹ skierowan¹ do wszystkich gmin,
które dbaj¹ o interesy spo³ecznoœci lokalnych stwarzaj¹c na swoim terenie
mo¿liwie najlepsze warunki dla rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem Konkursu
jest popularyzowanie etyki w dzia³alnoœci samorz¹dów, przejrzystoœci procedur
oraz postaw godnych naœladowania,
sprzyjaj¹cych podejmowaniu przedsiêwziêæ innowacyjnych.
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Satysfakcja z nagrody by³a tym wiêksza, ¿e zosta³y równie¿ nagrodzone firmy z terenu Gminy Lesznowola. W imieniu firmy EURO-TRUCK Sp. z o. o.

Platynow¹ statuetkê dla firmy EURO-TRUCK
z Mrokowa odebra³a Pani prezes Beata Raptis

z Mrokowa platynow¹ statuetkê (dedykowan¹ dla firmy bior¹cej udzia³ 10 lat w programie „Przedsiêbiorstwo Fair
Play”) odebra³a Pani Beata Raptis, a honorowy dyplom dla
VET-TRADE POLSKA Sp. z o. o.
z Lesznowoli – Pan Piotr Czarnecki.
Galê uœwietni³ koncert
Ma³gorzaty Walewskiej –
œwiatowej s³awy œpiewaczki
operowej i Macieja Miecznikowskiego – znakomitego
basa, znanego szerzej z nieco l¿ejszego repertuaru, który wzbudzi³ zachwyt publicznoœci prosz¹cej oklaskami o
Honorowy dyplom dla lesznowolskiej spó³ki VET-TRADE
kolejne bisy.
POLSKA odebra³ jej prezes Piotr Czarnecki
Dziêkuj¹c za uznanie dla
swojego wystêpu artyœci powiedzieli: przewidziana promocja wœród tak licz„Gratulujemy wszystkim laureatom kon- nej publicznoœci.
kursu, ale przede wszystkim Gminie
Lesznowola, bo jesteœmy z tej gminy”.
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
By³a to oczywiœcie doskona³a, choæ nieSekretarz Gminy Lesznowola

Lesznowola
innowacyjn¹
gmin¹
Promowanie przedsiêwziêæ i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym – to g³ówny cel ogólnopolskiego konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” organizowanego przez
Fundacjê Innowacji i Rozwoju. Konkurs
by³ skierowany do trzech grup podmiotów: Przedsiêbiorców (firmy – mikro,
ma³e, œrednie, du¿e), Gmin (wiejskie,
miejsko-wiejskie, miejskie) oraz Organizacji i innych podmiotów (fundacje, stowarzyszenia, inne podmioty). 8 grudnia
2010 zosta³y og³oszone wyniki edycji regionalnej dla województwa mazowieckiego. Lesznowola otrzyma³a tytu³ „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju
2010” w kategorii: Innowacyjna gmina,
podkategoria: Gmina wiejska. Jury oceniaj¹c gminy bra³o pod uwagê m.in. zrealizowane przez gminê inwestycje
w rozwój infrastruktury, usprawnienia
we wspó³pracy z inwestorami zewnêtrz-

Edycja regionalna – Lesznowola najbardziej innowacyjn¹ gmin¹ na Mazowszu, dyplom odebra³a
i o gminie opowiedzia³a Agnieszka Adamus Inspektor ds. promocji gminy

nymi czy stopieñ wykorzystania dostêpnych œrodków unijnych. Wyniki og³oszono podczas seminarium „Innowacje bli¿ej nas”, na którym m.in. zaprezentowano przyk³adowe rozwi¹zania i narzêdzia wspomagaj¹ce rozwój projektów innowacyjnych. Gmina Lesznowola znalaz³a siê równie¿ w œcis³ym finale edycji

ogólnopolskiej i zdoby³a wyró¿nienie.
Laureaci spotkali siê podczas uroczystej
Gali Fina³owej 16 grudnia w warszawskim hotelu Marriott.
UG Lesznowola
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Lesznowola  Mecenasem
Polskiej Ekologii
To najwa¿niejszy konkurs w Polsce – powiedzia³ na gali wrêczenia
nagród Narodowego Konkursu Ekologicznego „PrzyjaŸni Œrodowisku” profesor Jerzy Buzek
Decyzj¹ Narodowej Rady Ekologicznej, zostali wybrani laureaci i wyró¿nieni XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „PrzyjaŸni Œrodowisku”. Konkursowi od samego pocz¹tku organizowany jest pod Honorowym Patronatem
Prezydenta RP. Uroczysta Gala, podczas
której wrêczone zosta³y statuetki i certyfikaty odby³a siê 4 lutego 20011 w
hotelu Sofitel Victoria Warszawie.
Gmina Lesznowola otrzyma³a tytu³ i
certyfikat Mecenas Polskiej Ekologii.
Obecny na uroczystoœci przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego Jerzy
Buzek, który jednoczeœnie by³ przewodnicz¹cym Narodowej Rady Ekologicznej
– przypomnia³, ¿e jeszcze dwadzieœcia
lat temu pojêcia ekologia i ochrona œrodowiska by³a pojêciami ca³kowicie abstrakcyjnymi – by³o niepotrzebne wydawanie pieniêdzy na coœ, co nie jest u¿y-

teczne od zaraz, bo by³o
wiele innych potrzeb. Ale –
jak doda³ – podobnie by³o w
krajach zachodnich, gdzie w
latach 70. i 80. trudno by³o
spokojnie przejœæ wokó³
rzek. „D³ugo uczyliœmy siê
tego, by ¿yæ w zat³oczonej Europie, trzeba myœleæ o œrodowisku” – podsumowa³ Jerzy
Buzek.
Profesor Buzek podczas
gali przekaza³ „atrybuty w³aNagrodê dla Lesznowoli odebra³a Marzena Chmiel (w œrodku)
dzy” zrzekaj¹c siê funkcji Kierownik Referatu Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa
przewodnicz¹cego Rady –
najwy¿szego organu konkursu – na liczne grono laureatów, które odebra³o
rzecz Pierwszej Damy RP – Anny Komo- nagrody za proekologiczne inwestycje
i dzia³alnoœæ edukacyjn¹ jest widocznym
rowskiej.
Pani Prezydentowa wyrazi³a nadzie- przyk³adem zainteresowania ekologi¹.
jê, ¿e jej zaanga¿owanie w Radzie „bêUG Lesznowola
dzie wk³adem w zmiany w coraz bardziej
docenianej dziedzinie ¿ycia”. Doda³a, ¿e tak

PowódŸ 2010

Dar serca  z Lesznowoli do G¹bina
Czerwiec 2010 roku da³ siê wielu miejscowoœciom z po³udnia i centralnej
Polski we znaki. PowódŸ zabra³a dorobek ca³ego ¿ycia wielu rodzinom. Na
pomoc powodzianom pospieszyli mieszkañcy ca³ego kraju, równie¿ z Lesznowoli. W okresie od lipca do listopada 2010 z naszej gminy wyruszy³y 4 transporty z darami.

Woda zala³a Troszyn Polski i Borki na wysokoœæ od 2 do 3 metrów

Gmina Lesznowola
pomaga³a rolnikom z so³ectw Troszyn Polski
i Borki w Gminie G¹bin.
Woda zala³a te miejscowoœci na wysokoœæ od
2 do 3 metrów. Zniszczone zosta³y drogi, ³¹ki i
pola uprawne, budynki
gospodarcze i domy... W
bardzo trudnej sytuacji
znalaz³a siê te¿ miejscowa szko³a.
Pierwszy transport z
darami zebranymi w na-

szej gminie wyruszy³ ju¿ na pocz¹tku
lipca. Potem by³y kolejne. Mieszkañcy
ofiarowali m.in. zbo¿e, œrodki czystoœci, poœciel, koce oraz ko¿uchy. Dwa
razy tiry zawioz³y zalanym rolnikom siano. Mieszkañcy So³ectwa Wólka Kosowska podarowali Szkole Podstawowej w
Troszynie telewizor plazmowy, szko³a
otrzyma³a tak¿e dywan – jego zakup sfinansowa³o So³ectwo Stara Iwiczna. Pomoc finansow¹ w kwocie 15 tys. z³ przekaza³y Gminie G¹bin W³adys³awów
i Wilcza Góra. Uchwa³¹ Rady Gminy
Lesznowola kwota ta zosta³a przekazana Samorz¹dowi Gminy G¹bin z przeznaczeniem na remonty dróg uszkodzonych w wyniku powodzi. W akcjê pomocy dla poszkodowanych podczas
powodzi rolników w³¹czyli sie stra¿acy
z gminnych OSP oraz osoby prywatne,
które ofiarowa³y transport. Ostatni wyruszy³ z Lesznowoli w listopadzie ubieg³ego roku. Zawiera³ oko³o dwóch i pó³
tony warzyw i cytrusów, a tak¿e s³odycze, z których zrobiono œwi¹teczne
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Krajobraz po powodzi

Wy³adunek transportu siana

Szczegó³owych informacji udziela Radny Gminy Lesznowola – pan Grzegorz
Kwiatkowski, tel. 505 826 072.

paczki dla uczniów podtopionej szko³y. Zakup znacznej iloœci cytrusów sfinansowa³o So³ectwo Zgorza³a.
W imieniu Organizatorów serdecznie dziêkujemy wszystkim Ludziom
Wielkiego Serca, którzy ofiarowali sw¹

pomoc. jednoczeœnie informujemy, ¿e
akcja jest nadal kontynuowana. Przed
œwiêtami Wielkiej Nocy planowany jest
transport ze zbo¿em, ziemniakami sadzeniakami oraz warzywami. Wszelkie
inne dary s¹ równie¿ mile widziane.

Podatnicy podatku od nieruchomoœci,
podatku od œrodków transportowych,
rolnego, leœnego i innych podatków
i op³at lokalnych musz¹ wiedzieæ, ¿e niedope³nienie obowi¹zków podatkowych
wobec gminnych organów podatkowych
lub podanie b³êdnych danych spotka siê
z odpowiedni¹ reakcj¹ urzêdu. W najlepszym mo¿liwym wariancie podatnik
zostanie wezwany do gminy, w najgorszym mo¿e naraziæ siê na kontrolê podatkow¹ i sankcje karne skarbowe.
Organ podatkowy po otrzymaniu informacji lub deklaracji podatkowej od
podatnika bada:
• czy z³o¿ona zosta³a w terminie,
• czy jest zgodna pod wzglêdem formalnoprawnym (tj. czy zastosowano
w³aœciwy formularz podatkowy),
• czy podatnik zastosowa³ w³aœciwe
stawki podatkowe,
• czy wyliczenia s¹ poprawne,
• czy informacje s¹ zgodne z ewidencj¹ gruntów i budynków,
• oraz czy s¹ zgodne z danymi Ÿród³owymi (np. aktem notarialnym w przypadku podatku do nieruchomoœci czy
dowodem rejestracyjnym lub faktur¹
w przypadku podatku od œrodków
transportowych).
Przy weryfikowaniu danych podatkowych urz¹d korzysta z ró¿nych baz danych. Na przyk³ad podstaw¹ do opodatkowania podatkiem od nieruchomoœci

Gminy karz¹ podatników
za podawanie b³êdnych danych

Agnieszka Adamus
Inspektor ds. promocji gminy

Informacje o nieruchomoœciach oraz œrodkach transportowych, które sk³adaj¹ w gminie podatnicy, s¹ weryfikowane przez urz¹d. Za podanie b³êdnych
danych grozi sankcja.
s¹ dane z ewidencji gruntów i budynków, decyzje o pozwoleniu budowê, na
u¿ytkowanie budynków, wpisy do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej itp. Je¿eli zatem podatnik podaje swoje mieszkanie jako miejsce prowadzenia dzia³alnoœci, mo¿e siê liczyæ z kontrol¹ i naliczeniem od czêœci pomieszczeñ podatku od nieruchomoœci przeznaczonych na
tego typu dzia³alnoœæ, wed³ug stawek
wy¿szych ni¿ dla budynków mieszkalnych.
Jednoczeœnie informujemy, i¿ organ
podatkowy sukcesywnie przeprowadza
kontrolê podstawy opodatkowania,
g³ównie budynków mieszkalnych i zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.
Kontroluj¹cy zwracaj¹ uwagê na budynki nie zg³oszone do u¿ytkowania.
Zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz.U.
Nr 89, poz. 414 ze zm.) – w³aœciciel budynku, który uzyska³ pozwolenie na budowê, po zakoñczeniu budowy przed
rozpoczêciem u¿ytkowania jest zobo-

wi¹zany zawiadomiæ Pañstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu
uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie
obiektu budowlanego.

Sankcje za b³êdy
Podanie przez podatnika b³êdnych
danych obwarowane jest sankcj¹ uregulowania podatku za okres do piêciu lat
wstecz wraz z odsetkami podatkowymi.
Je¿eli podatnik korzysta ze zwolnienia
podatkowego i poda b³êdne dane, straci prawo do zwolnienia.
Zgodnie z art. 54 Kodeksu karnego
skarbowego, kto uchyla siê od opodatkowania, nie ujawnia organowi podatkowemu przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie sk³ada deklaracji, przez
co nara¿a podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolnoœci, albo tym karom ³¹cznie.
Regina B¹k
Kierownik Referatu
ds. Realizacji Podatków i Op³at
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Wysokoci stawek podatkowych
na 2011 rok w Gminie Lesznowola
I. Roczna wysokoæ stawek
podatku od nieruchomoci
1. od gruntów:
1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i
budynków – od 1 m2
powierzchni

0,75 z³

2) pod jeziorami, zajêtych na
zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych –
od 1 ha powierzchni

4,15 z³

3) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku
publicznego – od 1 m2
powierzchni

0,35 z³

2. od budynków lub ich czêœci:
1) mieszkalnych – od 1 m
powierzchni u¿ytkowej

2

2) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych
lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej – od 1 m 2
powierzchni u¿ytkowej

0,67 z³

20,00 z³

3) zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em
siewnym – od 1 m 2
powierzchni u¿ytkowej

9,82 z³

4) zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania
wiadczeñ zdrowotnych –
od 1 m 2 powierzchni
u¿ytkowej

4,27 z³

5) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego – od
1 m 2 powierzchni
u¿ytkowej

Uchwa³a Nr 568/XLII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek
podatku od nieruchomoœci na 2011 rok
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci:
1) niedostosowane do zamieszkiwania
poddasza i pomieszczenia najni¿szej
kondygnacji w budynkach mieszkalnych z wyj¹tkiem pomieszczeñ przeznaczonych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej.
2) grunty i budynki wykorzystywane na
potrzeby dzia³alnoœci w zakresie
ochrony przeciwpo¿arowej i bezpieczeñstwa.
3) grunty, budynki i budowle stanowi¹ce mienie komunalne zarz¹dzane
bezpoœrednio przez Gminê – do dnia
zbycia b¹dŸ obci¹¿enia prawem rzeczowym.
4) grunty, budynki lub ich czêœci zajête
na prowadzenie dzia³alnoœci kulturalnej.
5) budynki lub ich czêœci zajête na cele
mieszkalne osób prawnych koœcio³ów
i innych zwi¹zków wyznaniowych.
6) grunty sklasyfikowane w ewidencji
gruntów i budynków jako drogi ( dr)
stanowi¹ce w³asnoœæ i wspó³w³asnoœæ
osób fizycznych, osób prawnych lub
jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoœci prawnej.

Podstawy prawne

5,00 z³

3. od budowli:
od ich wartoci okrelonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3
i ust.3-7.

Podstawy prawne

2%

Uchwa³a Nr 179/XXV/2004 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 grudnia 2004 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoœci.
Uchwa³a Nr 549/XLI/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 8 wrzeœnia 2010r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 179/XXV/2004
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoœci.
Wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
w § 1 dodaje siê pkt.7 w brzmieniu:
„7)budowle lub ich czêœci wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzenia œcieków, budynki lub ich czêœci bezpoœrednio zwi¹zane z procesem poboru
i uzdatniania wody, oczyszczania œcieków oraz zajête pod nie grunty.”

II. Podatek rolny
Œrednia cena skupu ¿yta za okres
pierwszych trzech kwarta³ów 2010r
og³oszona w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 19
paŸdziernika 2010 r. (Monitor Polski
Nr 76, poz.960 ) zosta³a obni¿ona z kwoty 37,64 z³ za 1 dt do kwoty 35,- z³ za
1 dt.
Cena ta stanowi podstawê do celów
wymiaru podatku rolnego na obszarze
gminy w 2011r.
Stawka podatku od 1 ha przeliczeniowego (dla gruntów gospodarstw rolnych)
równa jest 87,50 z³, a od 1 ha fizycznego (dla gruntów nienale¿¹cych do gospodarstw rolnych) 175,00 z³.
2,5 q × 35,00 z³ = 87,50 z³
5,0 q × 35,00 z³ = 175,00 z³

Podstawy prawne
– Uchwa³a Nr 570/XLII /2010 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta przyjêtej jako podstawê obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy w 2011r.

III. Podatek leny
Œrednia cena sprzeda¿y drewna, obliczona wed³ug œredniej ceny drewna, uzyskana przez nadleœnictwa za pierwsze
trzy kwarta³y 2010 r. okreœlona w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 20 paŸdziernika 2010 r.
bêd¹ca podstaw¹ do wyliczenia podatku
leœnego na 2011 r. wynios³a 154,65 z³ za
1 m3, a wiêc stawka podatku leœnego
w 2011 r. wynosi 34,02 z³ od 1 ha.
0,220 m3 × 154,65 z³ = 34,02 z³

Podstawy prawne
– Komunikat Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego z dnia 20 paŸdziernika 2010 r.
w sprawie œredniej ceny sprzeda¿y
drewna, obliczonej wed³ug œredniej
ceny drewna uzyskanej przez nadleœnictwa za pierwsze trzy kwarta³y 2010 r.
(M.P. Nr 78, poz. 970).
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IV.Roczna wysokoæ stawek podatku od rodków transportowych
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

320,00 z³
660,00 z³
880,00 z³

d) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi i rodzaju
zawieszenia:
O jezdna
Dopuszczalna masa
z zawieszeniem
Inne systemy
ca³kowita
pneumatycznym lub
zawieszenia
Liczba osi
(w tonach)
uznanym za
(w z³)
równorzêdne
nie mniej ni¿
mniej ni¿
(w z³)
12
2 osie
990,00
1.380,00
12
23
890,00
1.120,00
3 osie
23
1.120,00
1.740,00
12
25
1.320,00
1.550,00
4 osie
25
29
1.660,00
1.830,00
i wiêcej
29
1.830,00
2.716,00

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
b) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi
i rodzaju zawieszenia:
O jezdna
Dopuszczalna masa
z zawieszeniem
ca³kowita
pneumatycznym lub
Liczba osi
(w tonach)
uznanym za
równorzêdne
nie mniej ni¿
mniej ni¿
(w z³)
12
18
1.220,00
2 osie
18
31
1.330,00
31
1.560,00
12
40
1.660,00
3 osie
i wiêcej
40
1.900,00

1.120,00 z³

Inne systemy
zawieszenia
(w z³)
1.330,00
1.440,00
2.140,00
1.900,00
2.760,00

3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
b) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi
i rodzaju zawieszenia:
O jezdna
Dopuszczalna masa
z zawieszeniem
ca³kowita
pneumatycznym lub
Liczba osi
(w tonach)
uznanym za
równorzêdne
nie mniej ni¿
mniej ni¿
(w z³)
12
25
560,00
1 o
25
780,00
12
28
670,00
28
33
830,00
2 osie
33
38
1.120,00
38
1.270,00
12
38
1.000,00
3 osie
i wiêcej
38
1.210,00

440,00 z³

Inne systemy
zawieszenia
(w z³)
644,00
882,00
772,00
940,00
1.460,00
1.880,00
1.220,00
1.460,00

4. Od autobusów o liczbie miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30
b) równej lub wy¿szej
ni¿ 30

670,00 z³
1.220,00 z³

Podstawy prawne
Uchwa³a Nr 569/XLII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek
podatku od œrodków transportowych
na 2011 rok

VI. Dzienna stawka
op³aty targowej
1) przy sprzeda¿y dokonywanej z rêki
i koszy – 4,00 z³
2) przy sprzeda¿y dokonywanej z wozów konnych, samochodów osobowych, samochodów dostawczych
i przyczep ci¹gnikowych – 10,00 z³,
3) przy sprzeda¿y dokonywanej z samochodów ciê¿arowych – 15,00 z³,
4) przy sprzeda¿y dokonywanej w innej
formie – 6,00 z³.
Op³ata pobierana jest bezpoœrednio
na miejscu, w którym prowadzona jest
sprzeda¿ przez inkasentów. Dowodem
uiszczenia op³aty jest pokwitowanie
urzêdowe wystawione przez inkasenta.

Podstawy prawne
Uchwa³a Nr 13/III/2006 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 19 grudnia 2006 r.
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek
op³aty targowej
WP£ATY
Podatek od nieruchomoœci, rolny, leœny, od œrodków transportowych
oraz op³ata targowa p³atna jest do
kasy lub na rachunek bankowy Urzêdu Gminy Lesznowola
55 8022 0000 0000 0257 2000 0018
Osoby fizyczne maj¹ mo¿liwoœæ dokonania wp³at podatku od nieruchomoœci, rolnego, leœnego i op³aty targowej u so³tysów wsi w terminie p³atnoœci rat danego roku tj. 15 marca,
15 maja, 15 wrzeœnia i 15 listopada.
Informacje przygotowa³a:
Regina B¹k
Kierownik Referatu
ds. Realizacji Podatków i Op³at
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Nowe
dowody
osobiste
Przypominamy naszym mieszkañcom o koniecznoœci wymiany
dowodów osobistych wydanych
w 2001r, poniewa¿ up³ywa im w tym
roku dziesiêcioletni termin wa¿noœci.
Niektórzy próbuj¹ poczekaæ
z niewa¿nym dowodem do lipca,
a tymczasem z wnioskiem o wymianê dokumentu nale¿y wyst¹piæ
nie póŸniej ni¿ 30 dni przed up³ywem terminu wa¿noœci. Równie¿ w
sytuacji, gdy nast¹pi to w okresie
od stycznia do czerwca 2011 rokuwyjaœnia Ma³gorzata WoŸniak,
rzecznik prasowy Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji, które odpowiada za zmianê dokumentów. Niedope³nienie tego
obowi¹zku, zgodnie z ustaw¹
o ewidencji ludnoœci i dowodach
osobistych, wi¹¿e siê z odpowiedzialnoœci¹ karn¹ w postaci ograniczenia wolnoœci do miesi¹ca albo
kar¹ grzywny – do 5 tys. z³.

Jakie bêd¹ te nowe dokumenty?
Oprócz czêœci graficznej zostanie
w nim zamieszczona warstwa elektroniczna (tzw. chip). Dziêki niej dokument bêdzie lepiej chroniony
przed sfa³szowaniem i bardziej
funkcjonalny. W odró¿nieniu od
obowi¹zuj¹cego obecnie wzoru
nowy dokument nie bêdzie zawiera³ rysopisu, adresu zameldowania
ani wzoru graficznego podpisu posiadacza dokumentu. Zostanie natomiast wprowadzona informacja
o obywatelstwie polskim, która ma
u³atwiæ pos³ugiwanie siê dowodem
osobistym poza granicami naszego
kraju.
Nowe dowody w pierwszej kolejnoœci otrzymaj¹ osoby, którym
wydano dokument to¿samoœci
w 2001r. W nastêpnych latach wymianie podlegaæ bêd¹ dowody z dobiegaj¹cym koñca dziesiêcioletnim
terminem wa¿noœci.

Inwestycje w Gminie Lesznowola
 plany na rok 2011
W roku 2011 Gmina Lesznowola bêdzie kontynuowaæ budowê Centrum
Edukacji i Spotu w Mysiadle. Obecnie
trwaj¹ prace ¿elbetowe.
Wy³oniono wykonawcê I etapu budynku œwietlicy w Zgorzale. Prace budowlane rozpoczn¹ siê w najbli¿szych
dniach. Etap pierwszy obejmuje budowê do stanu surowego zamkniêtego.
Trwaj¹ prace nad projektem budynku przedszkola w Wólce Kosowskiej oraz
projektem hali sportowej przy Zespole
Szkó³ Publicznych w Mrokowie.
Og³oszono przetarg na budowê nowej oczyszczalni œcieków w Zamieniu.
Bêdzie ona odbiera³a œcieki z Zamienia,
Zgorza³y, oraz Janczewic i Podolszyna po
wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w tych
miejscowoœciach. Pierwszy etap obejmu-

je budowê i uruchomienie oczyszczalni
o wydajnoœci 650 m3. Docelowo Oczyszczalnia bêdzie mog³a przyj¹æ 1300 m3
œcieków na dobê.
Dobiegaj¹ prace przy budowie odcinka wodoci¹gowej magistrali pó³nocnej odcinek w ul. Gogolinskiej.
W ramach inwestycji powstanie odcinek sieci wodoci¹gowej o d³. 1300 m
i œrednicy 315 mm.
Wybudowana sieæ w znacz¹cy sposób
wp³ynie na polepszenie zaopatrzenia
w wodê mieszkañców Zgorza³y, Zamienia i czêœci Lesznowoli oraz wp³ynie korzystnie na dzia³anie sieci wodoci¹gowej na terenie ca³ej Lesznowoli.
Joanna ¯urkowska-Beta
Inspektor w Referacie
Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Centrum Edukacji
i Sportu w Mysiadle
HARMONOGRAM ROBÓT
OGÓLNOBUDOWLANYCH
CEiS Mysiad³o 01-06.2011
1. Do 30.04.2011 – zakoñczenie zewnêtrznych instalacji deszczowych, sanitarnych i odgromowych.
2. Do 30.04.2011 – zakoñczenie ¿elbetów do poziomu „0” w osiach 1-6, 6-16,
16-32 oraz instalacji podposadzkowych
3. Budynek A2,B1 – do 30.06.2011 – zakoñczenie prac stanu surowego otwartego, rozpoczêcie prac stanu surowego zamknietego.
4. Kot³ownia – do 30.06.2011 – zakoñczenie prac stanu surowego i rozpoczêcie
prac instalacyjnych.
5. Budynek A – w okresie 30.03-30.06.2011 rozpoczêcie prac ¿elbetowych œciennych, roboty murowe.
6. Ulica Kwiatowa w s¹siedztwie CEiS – w okresie 30.03 -30.06.2011 – korytowanie, roboty instalacyjne enn, wod-kan, teletech, drena¿ francuski, kanalizacja
deszczowa, linie kablowe oœwietlenia wewnêtrznego.
7. Pozosta³e ul. wokó³ Centrum – w okresie 30.03 -30.06.2011 – korytowanie, roboty instalacyjne enn, wod-kan, teletech, drena¿ francuski, kanalizacja deszczowa, linie kablowe oœwietlenia wewnêtrznego.
8. Ulica 4 KDgl (od ronda do ul. Pu³awskiej) – prace rozpoczn¹ siê w drugiej po³owie roku.
9. Wewnêtrzny uk³ad komunikacyjny
a. – od 30.04.2011 – rozpoczêcie robót ziemnych
b. – od.30.05.2011 – rozpoczêcie prac przy murze oporowym
10. Tereny zielone – w drugiej po³owie 2011 roku.
Rafa³ Suwa³a
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

USC w Lesznowoli
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Za zajêcie pasa drogowego
trzeba zap³aciæ!
Ka¿da ingerencja w jezdniê, chodnik czy inny element drogi – ulicy to zajêcie
pasa drogowego.
Zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹, modernizacj¹
i utrzymaniem dróg wymaga zezwolenia
zarz¹dcy drogi. Zezwolenie to dotyczy
w szczególnoœci:
• prowadzenia w obszarze pasa drogowego robót naziemnych lub podziemnych,
• w³¹czenia pasa drogowego lub jego
czêœci do placu budowy prowadzonej poza pasem drogowym;
• umieszczania reklam w pasie drogowym;
• innych dzia³añ, które powoduj¹ ograniczenie, zak³ócenie lub zamkniêcie
ruchu drogowego, a nie wynikaj¹
z warunków ruchu drogowego lub
stanu technicznego pasa drogowego.
Ka¿da ingerencja w jezdniê, chodnik
czy inny element drogi – ulicy to zajêcie
pasa drogowego. Dotyczy to nie tylko
prowadzonych prac, ale tak¿e np. sk³a-

dowania materia³ów budowlanych,
sprzêtu, stawiania rusztowañ i innych
elementów zabezpieczaj¹cych prowadzone prace.
Aby rozkopaæ jezdniê, chodnik lub
pozosta³e elementy pasa drogowego
(np. pobocze, rów przydro¿ny) w celu
u³o¿enia sieci wod.-kan., gazowych, kabla telefonicznego i energetycznego,
wykonania przy³¹czy obiektów do istniej¹cego w pasie drogowym uzbrojenia
podziemnego, wykonanie naziemnych
linii telekomunikacyjnych i energetycznych, czy wy³¹czenie z ruchu fragmentu
drogi – ulicy, potrzebna jest zgoda zarz¹dcy drogi.
Kwestie te reguluj¹ nastêpuj¹ce przepisy:
1) Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zm.),
2) Rozporz¹dzenie Rady Ministrów
z dnia 01 czerwca 2004 roku w spra-

wie okreœlenia warunków udzielania
zezwoleñ na zajêcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481),
3) Uchwa³a Nr 167/XXIV/ 2004 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 listopada
2004 roku w sprawie ustalenia stawek
op³at za zajêcie pasa drogowego
Wykonawcy powinni dbaæ o to, by nie
powodowaæ wiêkszych zniszczeñ, ni¿ to
niezbêdnie konieczne. W szczególnoœci
dotyczy to naje¿d¿ania ciê¿kim sprzêtem na chodniki, których konstrukcja nie
jest obliczona na tak du¿e naciski i powoduje ich niszczenie, czy trawniki wymagaj¹ce póŸniej wykonania ich kosztownej rekultywacji. Przypadki takie s¹
wykroczeniem drogowym i podlegaj¹
karze.
Równie¿ za zajêcie pasa drogowego
bez zezwolenia zarz¹dcy drogi pobiera
siê kary pieniê¿ne. Przedmiotowe op³aty s¹ a¿ dziesiêciokrotnie wiêksze od
nale¿nej op³aty za zajêcie pasa na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.).
Karolina Pichnej
Referat Budowy, Utrzymania Dróg
i Zasobów Mieszkaniowych

Wykaz dróg wed³ug I i II kolejnoci odnie¿ania
na terenie Gminy Lesznowola
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
na terenie Gminy Lesznowola w roku
2011 obejmuje m.in.:
• likwidacjê œliskoœci,
• p³u¿enie,
• posypywanie dróg mieszank¹ solno
– piaskow¹ 50%,
• posypywanie dróg piaskiem.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie czynnoœci na nastêpuj¹cych ulicach i drogach:

DROGI PIERWSZEJ KOLEJNOCI
ODNIE¯ANIA
1. MROKÓW
– ul. Szkolna – 1,8 km
– ul. Legionów – 0,4 km
– ul. Górskiego – 0,2 km

– droga boczna od ul. Rejonowej
(progi) do przedszkola prywatnego

2. STEFANOWO
– ul. Urocza – 2,0 km
– ul. Malinowa – 2,0 km

5. MAGDALENKA
–
–
–
–
–
–

ul. Lipowa – 1,1 km
ul. Sosnowa – 0,8 km
ul. Jarzêbinowa – 0,8 km
ul. Leœna – 1,7 km
ul. Brzozowa i ul. Parkowa – 1,0 km
ul. Œrodkowa – 0,5 km

3. MARYSIN
– ul. Ludowa i ul. Zdrowotna – 1,5
km,
– ul. Lazurowa – 0,4 km,

4. £AZY
–
–
–
–
–

ul. Ks. S³ojewskiego – 1,6 km
ul. £¹cznoœci – 1,0 km
ul. Podleœna – 1,9 km
ul. Rolna i ul. Lipowa – 1,5 km
ul. Jasna oraz boczna od Jasnej
w kierunku Al. Krakowskiej
– ul. Wiejska

6. LESZNOWOLA
–
–
–
–

ul. ¯ytnia – 1,8 km
ul. GRN – 1,0 km
ul. Poprzeczna – 1,2 km
ul. Koñcowa (od S³onecznej do Leœnej) – 0,2 km
– ul. Okrê¿na – 1,3 km

7. MYSIAD£O
– ul. Graniczna – 1,0 km
– ul. Topolowa – 0,6 km
– ul. Polna – 0,8 km
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ul. Zakrêt – 1,0 km
ul. Wiejska – 0,7 km
ul. Kuropatwy – 1,1 km
ul. Osiedlowa (od Pu³awskiej i od
Ró¿anej) – 0,5 km
ul. Krótka – 0,2 km
ul. Borówki – 0,4 km
ul. Kwiatowa – 0,8 km
ul. Geodetów – 0,5 km
ul. Okr¹g – 1,0 km
ul. Ró¿ana – 0,4 km
ul. Ogrodowa – 0,8 km

8. STARA IWICZNA
– ul. Kielecka od ul. S³onecznej do
Al. Zgody – 0,9 km
– ul. S³oneczna (od ul. Mleczarskiej
do ul. Nowej) – 0,5 km
– ul. Kolejowa – 0,8 km
– ul. Fabryczna – (od ul. Postêpu i od
ul. Kolejowej) – 1,0 km oraz ul. Babiego Lata i Kwitn¹cej Wiœni (przystanek autobusu szkolnego)

9. NOWA IWICZNA
–
–
–
–

7. NOWA IWICZNA

DROGI DRUGIEJ KOLEJNOCI
ODNIE¯ANIA

–
–
–
–
–

1. MROKÓW
– ul. Sadowa – 0,7 km
– ul. Karasia – 0,5 km

2. £AZY
–
–
–
–
–
–
–

ul. Wiejska – 1,5 km
ul. Polna – 0,6 km
ul. Rolna – 1,3 km
ul. Kwiatowa – 1,0 km
ul. W¹ska – 0,9 km
ul. Jasna – 0,7 km
ul. Sosnowa, ul. Ró¿ana, ul. Masztowa – 0,6 km
– ul. Projektowana – 0,2 km
– ul. Cicha – 1,0 km

– ul. Polna – 0,4 km
– ul. Biedronki – 0,6 km

5. MYSIAD£O
– ul. Poprzeczna – 0,3 km,

11. PODOLSZYN
– ul. Polna – 1,6 km

– ul. Jasna – 0,8 km

DROGI TRZECIEJ KOLEJNOCI
ODNIE¯ANIA
– POZOSTA£E DROGI GMINNE

– ul. Œrodkowa – 0,5 km

10. WILCZA GÓRA
– ul. Przyleœna – 1,6 km

8. WILCZA GÓRA

3. MAGDALENKA

4. LESZNOWOLA

ul. Szkolna – 0,9 km
ul. Mleczarska – 0,6 km
ul. Ró¿ana – 0,6 km
ul. Przebiœniegów – 0,2 km

–
–
–
–
–
–

ul. Migda³owa – 0,6 km
ul. Torowa – 0,5 km
ul. Tarniny – 0,4 km
ul. Poziomki – 0,4 km
ul. Zimowa (od ul. Szkolnej i od
ul. Mleczarskiej) 0,8 km
ul. Cicha – 0,4 km
ul. Cisowa – 0,3 km
ul. Wiosenna – 0,4 km
ul. Brzozowa – 0,2 km
ul. Modrzewiowa – 0,3 km
ul. Stokrotki – 0,5 km

6. STARA IWICZNA
– ul. Krótka (ul. Cicha i ul. Nieca³a) –
0,4 km
– ul. Wiœniowa i Syna Pu³ku –
0,75 km

Zg³oszenia odœnie¿ania i odladzania
dróg gminnych nale¿y zg³aszaæ telefonicznie:
– w godz. pracy Urzêdu Gminy pod numerami: (22) 797 49 19, (22) 757 93
40 do 42 wew. 207 i 145
– poza godz. pracy Urzêdu – Gminy na
tel. alarmowy: (22) 757 94 60
lub 603 462 212 (w obu przypadkach
zg³oszenie nale¿y nagraæ na automatyczn¹ sekretarkê).

12. WARSZAWIANKA
– ul. Brzozowa i ul. Krótka – 1,1 km

Gmina Lesznowola zawar³a umowê
z Przedsiêbiorstwem Us³ugowym HETMAN Sp. z o.o., które zajmuje siê wywozem odpadów oraz utrzymaniem
czystoœci na terenie gminy.
Przedmiotem zamówienia „Utrzymanie czystoœci na terenie Gminy Lesznowola w 2011” jest:
• Wywóz odpadów komunalnych sta³ych – na zg³oszenie obejmuje dostawê kontenerów i pojemników do
odpadów komunalnych sta³ych oraz
odbiór odpadów komunalnych sta³ych z nastêpuj¹cych kontenerów
i pojemników: kontener KP – 7 kontener KP – 5 kontener KP – 14 pojemnik o poj. 1 100 l i 120 l. Zamawiaj¹cy ka¿dorazowo okreœla miejsce
podstawienia kontenera o okreœlo-

Utrzymanie czystoci na terenie
Gminy Lesznowola w roku 2011
nej pojemnoœci wraz z terminem
jego odbioru;
• Wywóz nieczystoœci ciek³ych ze zbiorników bezodp³ywowych (tj. wód opadowych ze studni ch³onnych usytuowanych na drogach gminnych) – na
zg³oszenie Zamawiaj¹cego;
• Opró¿nianie koszy ulicznych i utrzymywanie porz¹dku wokó³ nich – kosze s¹ w³asnoœci¹ Zamawiaj¹cego.
Opró¿nianie koszy jest prowadzone systematycznie dwa razy w tygodniu;

• Prowadzenie wœród mieszkañców selektywnej zbiórki odpadów – opró¿nianie zestawów (szk³o, makulatura, tworzywa sztuczne) raz w tygodniu oraz na dodatkowe zg³oszenie;
• Sprz¹tanie przystanków autobusowych
wraz z opró¿nianiem koszy o poj. 40 l
ka¿dy – dwa razy w tygodniu;
• Mycie wiat przystankowych (obecnie
64 szt.) – raz na 60 dni;
• Sprz¹tanie terenów gminnych – pasów
drogowych wzd³u¿ g³ównych ci¹gów
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komunikacyjnych wskazanych przez
Zamawiaj¹cego – raz na 60 dni;
• Zamiatanie nawierzchni utwardzonych
dróg gminnych (jezdni wraz z chodnikiem z uprz¹tniêciem terenów
w zakresie do istniej¹cych ogrodzeñ)
z zalegaj¹cego piachu, œmieci, liœci,
itp – cztery razy w roku;
• Koszenie terenów gminnych z wywozem
urobku – co najmniej 4 razy w roku;
• Koszenie rowów przydro¿nych z wywozem urobku, wzd³u¿ g³ównych ci¹-

gów komunikacyjnych wskazanych
przez Zamawiaj¹cego – co najmniej
raz na 60 dni;
• Usuwanie roœlin z nawierzchni np.
chodników – na zg³oszenie;
• Likwidacja dzikiego wysypiska obejmuj¹ca ca³kowite uprz¹tniêcie terenu wraz z wywozem zebranych odpadów) – na zg³oszenie;
• Utrzymanie chodników wzd³u¿ nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ gminy: obejmuje utrzymanie czystoœci

Ulewy oraz wysoki poziom wód
gruntowych w 2010 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 wiosny i lata w ubieg³ym roku, spowodowa³y wyst¹pienie
licznych podtopieñ, zarówno u¿ytków
rolnych, jak te¿ zabudowañ mieszkalnych.
Du¿e opady œniegu w grudniu 2010 r.
i odwil¿ na pocz¹tku roku bie¿¹cego,
sprawi³y, i¿ poziom wód gruntowych
ca³y czas utrzymuje siê na bardzo wysokim poziomie, nie notowanym od kilkudziesiêciu lat. Jak podkreœlaj¹ fachowcy w tej dziedzinie, z powodu tego, i¿
woda w gruncie jest równa praktycznie
z powierzchni¹ terenu, nie ma mo¿liwoœci jakiegokolwiek jej odp³ywu z gruntu. Dlatego te¿ sytuacja poprawi siê
wówczas, gdy poziom wody gruntowej
samoistnie opadnie.
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,

Rowy melioracyjne
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
poz. 2019) utrzymywanie urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³owych nale-

i wywóz zanieczyszczeñ oraz usuwanie œniegu i œliskoœci zim¹;
• Odœnie¿anie przystanków i usuwanie
go³oledzi – na bie¿¹co;
• Czyszczenie studzienek œciekowych
i ch³onnych – co najmniej cztery razy
w roku;
• Czyszczenie separatorów – co najmniej cztery razy w roku.
Referat Budowy, Utrzymania Dróg
i Zasobów Mieszkaniowych

¿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.
Jest to niezwykle wa¿ne zadanie dla
ka¿dego inwestora, buduj¹cego zarówno jednorodzinny dom mieszkalny, jak
te¿ du¿e osiedle, niestety bardzo czêsto pomijane lub wrêcz lekcewa¿one.
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
urz¹dzenia melioracyjne, aby zapobiec
zalewaniu naszych posesji i domów
mieszkalnych.
Joanna Piwowarska
Inspektor w Referacie
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa
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Obowi¹zkowe ubezpieczenie upraw rolnych
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 lipca 2005
r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i
zwierz¹t gospodarskich (Dz.U. Nr 150
poz. 1249 z póŸ. zm.), która wesz³a w
¿ycie w roku 2006, ka¿dy producent
rolny ma obowi¹zek ubezpieczyæ
przynajmniej 50% swoich upraw rolnych od przynajmniej jednego z nastêpuj¹cych ryzyk: huragan, deszcz
nawalny, piorun, obsuniêcie ziemi,
lawina, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, grad, powódŸ lub susza.
Podobny obowi¹zek maj¹ hodowcy
byd³a, koni, owiec, kóz, drobiu lub trzody chlewnej.
Producent rolny to osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj¹ca osobowoœci prawnej, w której posiadaniu lub wspó³posiadaniu znajduje siê gospodarstwo rolne i pobieraj¹ca dop³aty bezpoœrednie
ze œrodków Unii Europejskiej.
Ustawa ta jest pierwszym krokiem
w kierunku wdra¿ania w Polsce systemu
ubezpieczeñ upraw rolnych i zwierz¹t
gospodarskich, którego najistotniejszym
elementem jest dofinansowanie z bu-

d¿etu pañstwa do sk³adek p³aconych
przez producentów rolnych.
Rolnik obecnie ma do wyboru cztery towarzystwa ubezpieczeñ, z którymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawar³ umowy w sprawie dop³at ze œrodków bud¿etu pañstwa do sk³adek z tytu³u zawarcia umów ubezpieczenia z
producentami rolnymi od ryzyka wyst¹pienia skutków zdarzeñ losowych w rolnictwie. S¹ to:
• Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych z siedzib¹ w
Poznaniu;
• Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ S.A.
z siedzib¹ w Warszawie;
• Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych „TUW” z siedzib¹ w Warszawie;
oraz
• HDI Asekuracja.
Przepisy ustawy dopuszczaj¹ mo¿liwoœæ ubezpieczenia upraw roœlin od
wszystkich okreœlonych w ustawie ryzyk
lub wybranych przez producenta rolnego, np. tych, które wystêpuj¹ najczêœciej
na danym obszarze.
Ustawa precyzuje, ¿e ubezpieczeniem musi zostaæ objêta co najmniej

RAPORT

Bezdomne psy i koty
 dzia³ania Gminy Lesznowola
Jakie obowi¹zki ma gmina?
Ka¿da gmina zobowi¹zana jest na
podstawie Ustawy o ochronie zwierz¹t
(Dz.U. z 2003r, Nr 106, poz. 1002 ze zm.)
oraz Ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 2005r,
Nr 236, poz. 2008 ze zm.) do zapewnienia opieki bezdomnym zwierzêtom oraz
ich wy³apywania. Ustawa o ochronie
zwierz¹t stanowi: „Zwierzê, jako istota
¿yj¹ca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzecz¹. Cz³owiek jest mu
winien poszanowanie, ochron¹ i opiekê”, natomiast art. 5 ww. Ustawy precyzuje: „Zwierzê wymaga humanitarnego

traktowania”. Rozumie siê przez to traktowanie uwzglêdniaj¹ce potrzeby zwierzêcia zapewniaj¹ce mu opiekê oraz
ochronê. Jednoczeœnie odpowiednia i na
w³aœciwym poziomie opieka nad zwierzêtami wyklucza sytuacjê, aby mog³y
one stanowiæ zagro¿enie dla ludzi.

Bezdomne czyli jakie?
Zgodnie z ustaw¹ zwierzêta bezdomne to zwierzêta domowe lub gospodarskie, które uciek³y, zab³¹ka³y siê lub zosta³y porzucone przez cz³owieka, a nie
ma mo¿liwoœci ustalenia ich w³aœciciela
lub innej osoby, pod której opiek¹ trwale dot¹d pozostawa³y.

po³owa area³u upraw zbó¿, kukurydzy,
rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów
owocowych, truskawek, ziemniaków,
buraków cukrowych lub roœlin str¹czkowych.
Za brak polisy rolnikowi grozi kara
w wysokoœci 2 euro od ka¿dego hektara, który powinien byæ ubezpieczony.
Kara nie bêdzie naliczona tylko wtedy, gdy rolnik przedstawi pisemn¹ odmowê zawarcia takiej umowy od dwóch
zak³adów ubezpieczeniowych.
Rolnik, który nie posiada ubezpieczenia, poza kar¹, musi siê liczyæ tak¿e
z tym, ¿e w razie wyst¹pienia klêski ¿ywio³owej na obszarze, na którym po³o¿one jest jego gospodarstwo, nie dostanie pomocy wyp³acanej w takich przypadkach z bud¿etu pañstwa.
Jednoczeœnie nie zawarcie przez rolnika ubezpieczenia, na dzieñ dzisiejszy,
nie ma wp³ywu na jego prawo do dop³at bezpoœrednich, wyp³acanych z funduszy Unii Europejskiej.
Joanna Piwowarska
Inspektor w Referacie
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa

Wed³ug ustawy gmina, na której terenie znaleziono b³¹kaj¹ce siê, bezpañskie
zwierzê staje siê jego w³aœcicielem a¿ do
fizjologicznej œmierci. Musi go wy¿ywiæ,
w³aœciwie o niego zadbaæ, zapewniæ nadzór weterynaryjny. Taka opieka generuje
niestety wysokie koszty. Dlatego te¿ najlepszym rozwi¹zaniem jest szybkie znalezienie nowego w³aœciciela, co skutkuje
ustaniem bezdomnoœci i zakoñczeniem
opieki gminy nad danym zwierzakiem.

Od³awiamy, leczymy i szukamy nowego domu
Na us³ugê: „Od³awianie, przygotowanie do adopcji oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierz¹t pochodz¹cych z terenu Gminy Lesznowola” przeprowadzana jest od wielu lat procedura
przetargowa. Przedmiotem zamówienia
jest:
1. Wy³apywanie, transport bezdomnych
zwierz¹t (psów i kotów) z terenu
Gminy Lesznowola do miejsca czasowego pobytu zwierz¹t;
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2. Wykonanie podstawowych zabiegów
higienicznych i lekarskich – obowi¹zkowe: zabieg sterylizacji lub kastracji, odrobaczenie, szczepienia obowi¹zkowe – wœcieklizna;
3. Podskórne wszczepienie mikrochipu,
wprowadzenie mikrotchipu do bazy
danych;
4. Prowadzenie bazy danych oraz przekazywanie zwierz¹t do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem;
5. Objêcie zwierz¹t opiek¹ polegaj¹c¹
na zapewnieniu pomieszczenia chroni¹cego je przed zimnem, upa³ami i
opadami atmosferycznymi z dostêpem do œwiat³a dziennego, odpowiedni¹ karmê i sta³y dostêp do wody;
6. Leczenie bezdomnych zwierz¹t chorych, rokuj¹cych nadziejê na wyzdrowienie;
7. Informowanie Gminy o miejscach
przekazywania zwierz¹t i nowych
w³aœcicielach na podstawie baz danych mikrochipów, jak te¿ bazy danych adopcji wy³apanych psów. Dane
te przechowywane bêd¹ przez okres
5 lat od dnia podpisania umowy;
8. Zapewnienie pomocy lekarskiej bezdomnym zwierzêtom z terenu Gminy Lesznowola w przypadku gdy:
a) zosta³y poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych,
b) zosta³y w inny sposób okaleczone,
c) pogryz³y ludzi – musz¹ byæ od³owione, przetrzymywane oraz musz¹ przejœæ kwarantannê (badanie
w kierunku wœcieklizny);
9. Usypianie œlepych miotów zwierz¹t
bezdomnych.
Organizacj¹ przetargu zajmuje siê
Referat Zamówieñ Publicznych, a postêpowanie przetargowe prowadzone jest
zgodnie z przepisami Ustawy prawo zamówieñ publicznych. Jest to przetarg
nieograniczony, jawny, prowadzony
zgodnie z zasadami zapewniaj¹cymi
równoœæ wykonawców oraz uczciw¹
konkurencjê. Aby zagwarantowaæ odpowiedni poziom us³ug oraz wykluczyæ
sytuacjê, ¿e wykonawca nie bêdzie w
stanie zrealizowaæ zamówienia, do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zosta³ wprowadzony warunek kwotowy – do przetargu mo¿e stan¹æ firma,
która wykonywa³a w okresie ostatnich
3 lat analogiczn¹ us³ugê na kwotê nie
mniejsz¹ ni¿ 70 tys. z³ brutto. Kwota ta
jest proporcjonalna do zakresu i wartoœci zamówienia. Do urzêdu nigdy nie
wp³yn¹³ wniosek zg³aszaj¹cy w¹tpliwo-

œci wobec Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub proœba o zmianê
ww. warunku. Przetarg jest skierowany
do wszystkich firm, które spe³ni¹ warunki okreœlone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – us³ugê mo¿e wykonywaæ firma z Lesznowoli, Góry Kalwarii, Gdañska czy Rzeszowa. Warto
równie¿ podkreœliæ, i¿ przepisy daj¹
mo¿liwoœæ skorzystania przez firmy zainteresowane wykonywaniem dla Gminy Lesznowola us³ugi „Od³awiania, przygotowania do adopcji oraz utrzymania
w schronisku bezdomnych zwierz¹t”
z wiedzy i doœwiadczenia osób trzecich.
Jak do tej pory przetarg nie cieszy³
siê zainteresowaniem – w latach 2005 –
2011 w przetargu przek³adano tylko po
jednej ofercie. Wyj¹tkiem by³ rok 2009,
kiedy to wp³ynê³y 2 oferty.

Ka¿dy pies ma dokumentacjê
Pracownicy Referatu Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa przyjmuj¹ zg³oszenia
o wszystkich bezdomnych zwierzêtach
z terenu gminy. Telefony w tej sprawie
dzwoni¹ prawie codziennie. Odbieraj¹c
zg³oszenie, pracownicy referatu zadaj¹
szczegó³owe pytania, aby upewniæ siê,
czy dane zwierze jest na pewno bezpañskie. Czêsto wzbudza to irytacjê osób
zg³aszaj¹cych, jednak ze wzglêdu na
specyfikê gminy wiejskiej zdarza siê, ¿e
domniemany bezpañski zwierzak
„mieszka” w s¹siedniej miejscowoœci i
w³aœnie „zwiedza” okolicê. Brak w³aœciwego nadzoru nad psami gospodarskimi jest niestety czêstym problemem.
Zwierzêta, wobec których Gmina
Lesznowola podjê³a dzia³ania traktuj¹c
je jako bezdomne s¹ przez gminê odpowiednio ewidencjonowane, podobnie
jak ca³y przebieg opieki nad nimi. Osoba zg³aszaj¹ca bezdomne zwierzê podaje swoje dane osobowe, wraz z nr tel.
do kontaktu w celu ustalenia dok³adnego miejsca przebywania psa lub kota.
Takie same dane przekazywane s¹ przez
pracownika gminy do przedsiêbiorcy,
wy³onionego w drodze przetargu, z którym urz¹d ma podpisan¹ umowê na
œwiadczenie us³ug. Zg³oszenia bezdomnych zwierz¹t dokonuj¹ tak¿e So³tysi
oraz Policja.
Wynagrodzenie za wykonanie us³ug
jest p³atne na podstawie faktur wystawianych w okresach miesiêcznych. Podstaw¹ do wystawienia faktury jest protokó³ z iloœci wy³apanych, bezdomnych
zwierz¹t. Protokó³ zawiera tak¿e informacje: kto dokona³ zg³oszenia zwierzêcia, wymienione zabiegi pielêgnacyjne

jakie zosta³y przeprowadzone, numer
mikrochipu oraz akt adopcji z danymi
osobowymi w³aœciciela „nowego domu”,
jeœli zwierzê taki znalaz³o do czasu rozliczenia faktury. Kwoty za wy³apywanie
i utrzymanie zwierz¹t w schronisku ustalane s¹ w drodze procedury przetargowej.

Ile kosztuje bezdomnoœæ?
Mieszkañcy Gminy Lesznowola zwolnieni s¹ z podatku za posiadanie psa.
Podatek ten reguluje art. 18a Ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych, który
mówi, ¿e Rada Gminy mo¿e wprowadziæ
tak¹ op³atê. Jednak Rada Gminy Lesznowola nie zdecydowa³a siê na wprowadzenie podatku. W zwi¹zku z brakiem
op³at nie istnieje ¿adna ewidencja zwierz¹t przebywaj¹cych na terenie gminy.
Psów i kotów jest zatem wiêcej ni¿ w
mieœcie, gdzie mieszkañcy musz¹ ponosiæ zobowi¹zania finansowe w zwi¹zku
z posiadaniem tych zwierz¹t.
Ze wzglêdu na charakter gminy (du¿o
lasów, otwarte tereny pól uprawnych,
rozleg³oœæ obszarowa), a jednoczeœnie
bliskoœæ du¿ych oœrodków miejskich,
zwierzêta bezdomne s¹ bardzo czêsto
„podrzucane”. Odbieramy je z lasu –
szczeniaki pozostawione w pud³ach,
m³ode psy przywi¹zane do drzew, aby
uniemo¿liwiæ pogoñ za w³aœcicielem –
to widoki, na które mo¿na siê natkn¹æ
podczas spacerów po lesie. Bardzo czêsto zwierzêta pozostawiane s¹ na polach i b³¹kaj¹ siê w poszukiwaniu domu.
Szczególnie w okresie wakacji, obserwujemy gwa³towny wzrost liczby zg³aszanych zwierz¹t, zarówno doros³ych jak i
szczeni¹t. Niestety czêsto spotykamy siê
z przypadkami, gdy osoba zg³aszaj¹ca
zwierzê, podaje nieprawdziwe informacje osobie przyjmuj¹cej zg³oszenie,
chc¹c oddaæ do schroniska w³asnego psa
czy kota, którym nie chce siê ju¿ opiekowaæ. Podawanie ró¿nych wersji zdarzenia zwi¹zanego ze znalezieniem bezdomnego zwierzaka, zachowanie siê
zwierzêcia w momencie oddania go do
lecznicy, kiedy nie chce rozstaæ siê ze
swoim w³aœcicielem – to w³aœnie sygna³y, ¿e mamy do czynienia z nieodpowiedzialnym i nieuczciwym w³aœcicielem.
Du¿o trudniej jest podrzuciæ zwierzê
na ulicy lub parkingu w mieœcie, takim
jak Warszawa czy Piaseczno. Ponadto w
mieœcie pomoc przy wy³apywaniu zwierz¹t œwiadcz¹ funkcjonariusze Stra¿y
Miejskiej (Warszawa, Piaseczno, Konstancin-Jeziorna) W zwi¹zku z tym ca³oœæ kosztów zwi¹zanych z wy³apaniem
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bezdomnego zwierzêcia mo¿e byæ nieco ni¿sza.
W Polsce jest bardzo du¿o bezdomnych zwierz¹t i wszystkie gminy maj¹
ten sam problem z bezdomnoœci¹ zwierz¹t na swoim terenie. We wszystkich
gminach to zadanie w³asne generuje
ogromne koszty z bud¿etów. Z naszych
informacji wynika, ¿e koszt przyjêcia psa
w wieku do 1 roku do schroniska wynosi nawet do 6000 z³ (s³ownie z³otych –
szeœæ tysiêcy). Dlatego te¿ wiele gmin
nie organizuje sta³ej opieki nad bezdomnymi zwierzêtami, traktuj¹c ten obowi¹zek jako przeprowadzenie pojedynczych
interwencji. Unikanie odpowiedzialnoœci za bezpañskie zwierzêta rodzi wiele
niebezpiecznych sytuacji – np. w ruchu
drogowym, nie mówi¹c juz o bezpieczeñstwie i zdrowiu mieszkañców oraz
samych zwierz¹t.
Lesznowola ma od wielu lat opiekê
zorganizowan¹ systemowo i profesjonalnie, bo takie oczekiwania przedstawiamy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Sterylizacja (kastracja) i czipowanie to zabiegi maj¹ce na
celu zapobieganie przed niekontrolowanym rozmna¿aniem, czy te¿ mo¿liwoœæ odnalezienia w³aœciciela b³¹kaj¹cego siê zwierzêcia. S¹ to wiêc dzia³ania d³ugoterminowe, które powoduj¹

Elektromieci
Pozb¹dŸ siê zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.
Wójt Gminy Lesznowola podpisa³
umowê z firm¹ „Mega Service Recykling
Sp. z o.o.” w sprawie odbioru zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego
od Mieszkañców Gminy Lesznowola.
Zgodnie z ustaw¹ o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym z dnia
29 lipca 2005r. (Dz.U. 180 z 2005 poz.
1495) obowi¹zkiem ka¿dego posiadacza odpadów jest prawid³owe pozbywanie siê elektroœmieci poprzez oddawanie ich do specjalistycznych firm zajmuj¹cych siê ich przetwarzaniem. Wyrzucanie zu¿ytych sprzêtów wraz z innymi
odpadami lub porzucanie w miejscach
niedozwolonych jest zakazane i grozi za
to kar¹ grzywny.
Do wyrobu sprzêtu elektrycznego i
elektronicznego stosowane s¹ szkodli-

zmniejszenie potencjalnych kosztów w
przysz³oœci.
Ponadto nie oddajemy psów i kotów
do du¿ych schronisk, co z jednej strony
– zwiêksza ich szansê na znalezienie
nowego domu, a z drugiej zmniejsza
koszty gminy.
Najgorszym rozwi¹zaniem z punktu
widzenia zwierzêcia jest z³apaæ psa i na
ca³e ¿ycie zamkn¹æ w schronisku, zapewniaj¹c ciasnotê, agresjê, z³e warunki sanitarne i ¿ywieniowe. W takim przypadku zwierzêta dziczej¹, zagryzaj¹ siê,
albo w najlepszym wypadku popadaj¹ w
apatiê. Podejœciem prawdziwie ludzkim
jest zapewnienie dobrych warunków
u kochaj¹cego nowego w³aœciciela.
Problem bezdomnoœci zwi¹zany jest
tak¿e z rozmna¿aniem zwierz¹t. Œwiadomy obywatel nie dopuszcza do niechcianego i niekontrolowanego rozmna¿ania zwierz¹t. Wed³ug obowi¹zuj¹cego w Polsce prawa, zabrania siê znêcania nad zwierzêtami, a w szczególnoœci:
zadawania bólu, bicia, organizowania
walk, porzucania psa lub kota. Niestety,
z ostatnich przekazów medialnych wiemy, w jaki okrutny sposób niektórzy ludzie obchodz¹ siê ze zwierzêtami. Poza
tym samo prawo jednak nie wystarczy
by w³aœciciel psa lub kota nie zapomina³, i¿ nabywaj¹c zwierzê w³aœciciel zde-

cydowa³ siê na przyjêcie wszystkich zobowi¹zañ z tym zwi¹zanych. Bardzo
du¿¹ rolê odgrywa tutaj edukacja. Dlatego te¿ w najbli¿szym czasie przewidujemy zorganizowanie w gminnych
przedszkolach i klasach m³odszych szkó³
podstawowych cyklu zajêæ poœwiêconych odpowiedzialnoœci wobec zwierz¹t
i nauce obchodzenia siê z domowym
ulubieñcem. Naukowo dowiedziono, ¿e
poprzez obcowanie od najm³odszych lat
ze zwierzêciem mo¿na nauczyæ dziecko odpowiedzialnych zachowañ we
wszystkich dziedzinach ¿ycia.
Gmina Lesznowola podchodzi wiêc do
problemu systemowo, nie tylko zabezpieczaj¹c kompleksowoœæ realizacji obowi¹zku wynikaj¹cego z ustawy, ale te¿
poprzez zorganizowanie zajêæ edukacyjnych w szko³ach, czy organizuj¹c adopcjê np. podczas Dni Gminy Lesznowola.
Zachêcamy do adopcji zwierz¹t z terenu gminy! Na piêkne portrety wraz
z opisem mo¿na natrafiæ w zak³adce
„Bezdomne zwierzaki szukaj¹ domu”
na stronie Urzêdu Gminy (www.lesznowola .waw.pl) oraz na stronach Kliniki
Weter ynar yjnej Redline (http://redwet.pl/zwierzaki/).
Marzena Chmiel
Kierownik Referatu
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa

we i truj¹ce substancje takie jak freon,
rtêæ, kadm, azbest, brom. Selektywne
zbieranie elektroœmieci, segregacja, odpowiednie przetworzenie i unieszkodliwienie zawartych w nich szkodliwych
substancji chroni œrodowisko naturalne.
Gmina Lesznowola zawar³a stosowne porozumienie, w wyniku którego firma „Mega Service Recykling Sp. z o.o.”
odbiera bezp³atnie zarówno sprzêt wielkogabarytowy taki jak: lodówki, telewizory, pralki, komputery, mikrofalówki,
frytkownice, ale tak¿e mniejszy sprzêt:

telefony komórkowe, zegary i zegarki,
czêœci komputerowe czy sprzêt oœwietleniowy.
Szczegó³owy wykaz sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, który mo¿e
byæ odebrany znajduje siê na stronie internetowej Urzêdu Gminy www.lesznowola.pl w zak³adce „Oddaj zu¿yty sprzêt
elektroniczny”.
Odbiór sprzêtu nale¿y zg³aszaæ w Referacie Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa, pod nr telefonu 22 757-93-40 wew.
128 i 208 lub przesy³aæ na adres referatu:
(rsr@lesznowola.waw.pl).
Zg³oszenie powinno zawieraæ nastêpuj¹ce dane:
– iloœæ i rodzaj odpadów,
– miejsce sk³adowania,
– dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby odpowiedzialnej za przekazanie odpadów.
Joanna Szpakiewicz
Referat Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa
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Nowy rok  nowe dotacje
Wed³ug raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego prawie 60% wszystkich przydzielonych Polsce na lata
2007–2013 œrodków Unii Europejskiej
zosta³o ju¿ rozdysponowanych. Artyku³y prasowe coraz czêœciej informuj¹, ¿e
dotacje unijne dla firm stopniowo siê
koñcz¹. Jakie szanse bêd¹ mieli przedsiêbiorcy na pozyskanie funduszy unijnych w 2011 roku? W wiêkszoœci najbardziej popularnych konkursów,
wspieraj¹cych g³ównie dzia³ania inwestycyjne, œrodki finansowe zosta³y ju¿
wyczerpane. Jednak analiza opublikowanych przez instytucje wdra¿aj¹ce
harmonogramów og³aszania konkursów wskazuje, ¿e nadchodz¹cy rok
przynosi firmom wiele szans aplikowania o œrodki unijne.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci planuje og³oszenie naborów
wniosków w ramach siedmiu dzia³añ
Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Przewidziane jest wsparcie m.in. projektów badawczych i rozwojowych (takich jak wspó³praca firm
z jednostk¹ naukow¹ w celu stworzenia prototypu), dzia³añ maj¹cych na
celu pozyskanie inwestora zewnêtrz-

nego o charakterze udzia³owym (np.
przekszta³cenie spó³ki w spó³kê akcyjn¹), ponadregionalnych przedsiêwziêæ
doradczych, szkoleniowych i inwestycyjnych grup przedsiêbiorców (np.
przygotowanie wspólnych inwestycji),
projektów dotycz¹cych ochrony w³asnoœci przemys³owej (np. uzyskanie
praw w³asnoœci do wynalazku lub wzoru u¿ytkowego), wejœcia na nowe rynki zagraniczne i zwiêkszenie eksportu
(przygotowanie i wdro¿enie planu rozwoju eksportu), dzia³alnoœci œwiadczonej drog¹ elektroniczn¹ (powstanie eus³ug) oraz wdra¿ania elektronicznego biznesu typu B2B (czyli realizacja
procesów biznesowych w formie elektronicznej).
Ministerstwo Gospodarki w trybie
ci¹g³ym przyjmuje wnioski o dofinansowanie od przedsiêbiorców uczestnicz¹cych w bran¿owych programach
promocji. Natomiast W³adza Wdra¿aj¹ca Programy Europejskie w 2011 roku
og³osi dwa konkursy dotycz¹ce zapewnienia dostêpu do Internetu na etapie
„ostatniej mili” (czyli projektów maj¹cych na celu przy³¹czenie u¿ytkownika koñcowego do sieci telekomunika-

Zmiany
w organizacji pracy Urzêdu
Informujemy, i¿ z dniem 1 stycznia 2011r. zadania z zakresu ewidencji
gruntów i budynków i gleboznawczej klasyfikacji gruntów m.in.
– wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów oraz z kartoteki budynków i lokali,
– informacje i zaœwiadczenia z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
– ujawnianie budynków i lokali,
– ujawnianie prawa w³asnoœci i u¿ytkowania wieczystego w ewidencji gruntów i budynków na podstawie aktów notarialnych, orzeczeñ s¹dowych,
decyzji administracyjnych i innych,
– ujawnienie zmiany nazwiska, adresu zamieszkania,
BÊD¥ REALIZOWANE W PIASECZNIE, UL. CZAJEWICZA 20.
Do tej pory (01.01.2011) ww. zadania Starostwa by³y realizowane na
podstawie porozumienia z gmin¹ w Urzêdzie Gminy Lesznowola. Zosta³y
one przeniesione na wniosek Starostwa.
Z powa¿aniem
Gra¿yna Brzozowska
Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami

cyjnej w celu dostarczenia us³ugi szerokopasmowego Internetu).
Mazowiecka Jednostka Wdra¿ania
Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w pierwszej po³owie roku planuje og³oszenie
trzech konkursów skierowanych do
przedsiêbiorców dotycz¹cych wspó³finansowania dzia³añ badawczo – rozwojowych, przedsiêwziêæ wp³ywaj¹cych na poprawê stanu œrodowiska
(m.in. pozwolenia zintegrowane,
oczyszczanie œcieków przemys³owych,
gospodarka odpadami), zastosowania
technologii informatycznych (systemy
zarz¹dzania klasy ERP i CRM).
Prezes Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w trakcie konferencji prasowej dotycz¹cej Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich poinformowa³, ¿e w drugim pó³roczu 2011
roku planowany jest nabór wniosków
w ramach dzia³ania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw”. Jest to
konkurs ciesz¹cy siê du¿ym zainteresowaniem wœród osób planuj¹cych rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej lub rozwijaj¹cych istniej¹ce na
rynku przedsiêbiorstwo.
Katarzyna Trêbicka
G³ówny Specjalista
ds. Informacji Europejskiej

Informacja nt projektu zwi¹zanego z zakupem i instalacj¹ kolektorów s³onecznych.
Gmina Lesznowola w dniu 29
grudnia 2010 roku z³o¿y³a w Mazowieckiej Jednostce Wdra¿ania
Programów Unijnych wniosek o
dofinansowanie projektu pod nazw¹ „Kolektory s³oneczne jako
ekologiczna i odnawialna forma
dostarczania energii w Gminie
Lesznowola” w ramach dzia³ania
4.3. „Ochrona powietrza, energetyka” – Schemat „Odnawialne Ÿród³a energii i kogeneracja” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego
2007-2013. Z³o¿one wnioski o dofinansowanie obecnie podlegaj¹
weryfikacji formalnej i merytorycznej. Zgodnie z regulaminem naboru wniosków, rozstrzygniêcie konkursu przewidywane jest na drugi
kwarta³ 2011 roku.
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6.
7.
8.
9.
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
KAPITA£ NA PRZYSZ£OŒÆ

Kapita³ na przysz³oæ równie¿ w 2011
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Lesznowoli na pocz¹tku 2010 roku
przyst¹pi³ do konkursu w ramach trzeciej edycji projektu systemowego „Kapita³ na przysz³oœæ” wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Priorytet VII, Dzia³anie 7.1,Poddzia³anie 7.1.1. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej
w Mazowieckiej Jednostce Wdra¿ania
Programów Unijnych, przyst¹piliœmy do
realizacji projektu, którego g³ównym za³o¿eniem by³o zwiêkszenie i pobudzenie aktywnoœci zawodowej osób bezrobotnych d³ugotrwale korzystaj¹cych
z systemu pomocy spo³ecznej oraz przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu.

Oczekiwaliœmy, ¿e poprzez udzia³
w ró¿norodnych kursach i warsztatach
proponowanych uczestnikom projektu
zwiêkszymy ich umiejêtnoœci spo³eczne,
poprawimy ich samoocenê i komunikacjê interpersonaln¹. Ponadto w trakcie
spotkañ z doradc¹ zawodowym, psychologiem czy te¿ poprzez udzia³ w warsztatach umiejêtnoœci spo³ecznych zwiêkszy siê ich motywacja do aktywnego poszukiwania pracy. W ramach projektu realizowane by³y 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”;

Kurs bukieciarstwa;
Konsultacje z psychologiem;
Obs³uga kas fiskalnych;
Warsztaty autoprezentacji – spotkanie z wiza¿ystk¹;
10. Warsztaty umiejêtnego gospodarowania bud¿etem domowym;
11. Spotkanie na temat roli kobiet we
wspó³czesnym œwiecie.
Projekt realizowany by³ w oparciu
o kontrakty socjalne, zawarte przez pracowników socjalnych z osobami zakwalifikowanymi do udzia³u w projekcie i realizowane zadania poprzez wdra¿anie
instrumentów aktywnej integracji.
Szczególnie wa¿nym rezultatem osi¹gniêtym poprzez realizacjê projektu jest
podjêcie przez 8 osób (z 13 bior¹cych
udzia³ od pocz¹tku naborów) pracy i nie
korzystanie z systemu pomocy spo³ecznej.
W bie¿¹cym 2011 roku planujemy
przyst¹piæ po raz czwarty do konkursu
i tym razem obj¹æ pomoc¹ m³odzie¿
w ramach Programu Aktywnoœci Lokalnej.
Informacje dotycz¹ce tegorocznych
dzia³añ zostan¹ umieszczone na stronie
internetowej www.gops-lesznowola.pl
Janina Klocek
Koordynator projektu

Informacja dla podatników i organizacji OPP Gminy Lesznowola

Jak przekazaæ 1% podatku na rzecz
Organizacji Po¿ytku Publicznego
W rozliczeniu PIT za 2010 rok podatnicy w uproszczony sposób przeka¿¹ 1%
podatku dla wybranej przez siebie organizacji po¿ytku publicznego. W odpowiedniej rubryce deklaracji trzeba tylko podaæ numer wpisu w Krajowym Rejestrze S¹dowym tej organizacji.
1 wrzeœnia 2010 r. wesz³y w ¿ycie
znowelizowane przepisy ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie. Zmieni³y one regulacje ustaw
podatkowych dotycz¹ce przekazywania
1% podatku dla organizacji po¿ytku publicznego. Nowe zasady maj¹ zastosowanie po raz pierwszy w rozliczeniu za
2010 rok.
Organizacjê po¿ytku publicznego,
która ma otrzymaæ wp³atê jednoprocentow¹ wybiera podatnik.
Za wniosek o przekazanie 1% uwa¿a
siê wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym jednej tylko organizacji po¿ytku publicznego przez podanie

jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru
S¹dowego oraz kwoty do przekazania
na rzecz tej organizacji w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej 1%. podatku nale¿nego.
Nie trzeba ju¿ w deklaracji wpisywaæ
nazwy wybranej organizacji.

Którzy podatnicy mog¹ dokonaæ dyspozycji przekazania 1% podatku?
• podatnicy sk³adaj¹cy PIT-28, którzy
prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
i p³ac¹ tzw. podatek zrycza³towany,
• podatnicy sk³adaj¹cy PIT-36, którzy
prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na
zasadach ogólnych,
• podatnicy sk³adaj¹cy PIT-36L, którzy

korzystaj¹ z liniowej, 19-procentowej
stawki podatku,
• podatnicy sk³adaj¹cy PIT-37, którzy
nie prowadz¹ dzia³alnoœci gospodarczej, których nie rozlicza organ rentowy b¹dŸ zak³ad pracy,
• podatnicy sk³adaj¹cy PIT-38, którzy
uzyskali przychód np. z odp³atnego
zbycia papierów wartoœciowych, po¿yczonych papierów wartoœciowych,
udzia³u. w spó³kach maj¹cych osobowoœæ prawn¹,
• podatnicy sk³adaj¹cy PIT-39, którzy
uzyskali przychody z odp³atnego zbycia nieruchomoœci i praw maj¹tkowych wybudowanych lub nabytych,
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Które organizacje mog¹ korzystaæ
z przywileju pozyskania 1% podatku?
Nie wszystkie OPP mog¹ korzystaæ
z przywileju otrzymywania 1%, zale¿y on
bowiem od spe³nienia dodatkowych
wymagañ, i to zarówno dla organizacji
nowo uzyskuj¹cych status, jak i dla OPP
posiadaj¹cych ten status od kilku lat.
• Organizacje dopiero uzyskuj¹ce status
OPP: musz¹ mieæ w Krajowym Rejestrze S¹dowym wpis o jego nadaniu,
najpóŸniej do dnia 30 listopada roku
podatkowego, za który podatnik po-

datku dochodowego od osób fizycznych mo¿e przekazaæ 1% podatku.
• Organizacje posiadaj¹ce ju¿ status OPP:
które uzyska³y status w latach wczeœniejszych ni¿ rok podatkowy, za który
podatnik podatku dochodowego od
osób fizycznych mo¿e przekazaæ 1% podatku, musz¹ wype³niæ obowi¹zki sprawozdawcze. Chodzi o obowi¹zek sporz¹dzenia i przes³ania do odpowiednich urzêdów ich rocznego sprawozdania merytorycznego oraz finansowego. Organizacje, które nie wype³ni¹ tych obowi¹zków, nie zostan¹

uwzglêdnione w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku.
Chc¹c przekazaæ 1% podatku organizacji po¿ytku publicznego podatnik
musi wybraæ j¹ z wykazu og³oszonego przez Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej. Wykaz ten znajduje siê na
stronie internetowej ministerstwa
(www.mpips.gov.pl/bip/).
Ma³gorzata Wiœniakowska
Inspektor ds. wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi

6  latki do I klas!
Jesieni¹ 2011 roku rodzice po raz ostatni bêd¹ mogli wybraæ,
czy swoje 6-letnie dziecko wys³aæ do klasy I, czy umieœciæ je w
tzw. „zerówce” razem z 5-latkami. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami oœwiatowymi pocz¹wszy od 2009 r. przez kolejne
3 lata dzieci 6-letnie mog¹ rozpocz¹æ naukê w klasie pierwszej
szko³y podstawowej. Od 1 wrzeœnia 2012 wszystkie szeœciolatki
bêd¹ musia³y ju¿ obowi¹zkowo rozpocz¹æ naukê szkoln¹.
Trudna decyzja zwi¹zana z pos³aniem
6-latka do szko³y spêdza sen z powiek
wielu rodzicom. Myœl o skróconym dzieciñstwie czêsto przeciwstawia siê chêci sprostania wymogom wspó³czesnego
œwiata, w którym szybkie osi¹ganie kolejnych szczebli wykszta³cenia i pozycji
zawodowych staje siê miar¹ ¿yciowego
sukcesu. Podejmuj¹c decyzjê o rozpoczêciu przez dziecko nauki szkolnej pamiêtaæ nale¿y, ¿e ka¿de dziecko rozwija
siê inaczej. Dzieci ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹
zdolnoœciami do nauki, sprawnoœci¹ rozumowania, pamiêci¹, zdolnoœci¹ do
koncentracji uwagi, zainteresowaniem
nauk¹. O poziomie rozwoju dziecka decyduje szereg czynników, przede wszystkim wrodzone zdolnoœci, talenty rodzicielskie, warunki w jakich dziecko siê
wychowuje, zdobyte dotychczasowe doœwiadczenia i wiele innych. Tym, co opisuje przygotowanie dziecka do rozpoczêcia nauki szkolnej jest tzw. gotowoœæ
szkolna. Wed³ug Stefana Szumana – polskiego pedagoga, lekarza i psychologa
dojrza³oœæ szkolna, to „taki poziom rozwoju fizycznego, psychicznego i spo³ecznego dziecka, który czyni je wra¿liwym i podatnym na systematyczn¹ naukê w klasie pierwszej szko³y podstawowej”. Stan tej gotowoœci badany jest
przez przedszkole, a rodzice otrzymuj¹

w pisemnej i zwiêz³ej formie informacjê na temat
rozwoju swojego dziecka.
Je¿eli wiêc dziecko:
• interesuje siê otaczaj¹cym œwiatem,
posiada wiedzê o sobie (potrafi powiedzieæ jak siê nazywa, ile ma lat,
gdzie mieszka, zna pory roku, dni
tygodnia),
• posiada odpowiedni do wieku zasób
s³ów, prawid³owo wymawia wszystkie g³oski, swobodnie wypowiada siê
zdaniami, np. na temat swoich prze¿yæ, zaobserwowanego zjawiska lub
ogl¹danego obrazka,
• s³ucha uwa¿nie poleceñ i rozumie ich
treœæ,
• skupia uwagê na zadaniu,
• przestrzega regu³ obowi¹zuj¹cych w
spo³ecznoœci dzieciêcej i wspó³dzia³a
w zabawach i sytuacjach zadaniowych,
• zapamiêtuje treœæ bajki, wiersza, potrafi odtworzyæ je z pamiêci,
• potrafi wyobraziæ sobie co by³o wczeœniej i co bêdzie póŸniej (zna pojêcia
czasowe typu wczoraj, jutro),
• posiada orientacjê w schemacie cia³a
i w przestrzeni (potrafi wskazaæ praw¹, lew¹ rêkê, rozumie treœæ poleceñ
„zaznacz w lewym górnym rogu”,
okreœla po³o¿enie przedmiotów nad,
pod, na),

• jest samodzielny w czynnoœciach samoobs³ugowych (ubieranie, rozbieranie, mycie, potrzeby fizjologiczne,
w³aœciwie zachowanie przy stole podczas posi³ków), oraz w sytuacji zadaniowej (wykazuje inicjatywê, podejmuje próby poradzenia sobie z trudnoœci¹, jest zainteresowane osi¹gniêciem celu, stara siê dokoñczyæ pracê),
• dba o bezpieczeñstwo w³asne i innych
(bezpiecznie porusza siê po drodze,
rozumie jak zachowaæ siê w sytuacji
zagro¿enia, wie gdzie mo¿na otrzymaæ pomoc i umie o ni¹ poprosiæ,
• jest sprawny pod wzglêdem ruchowym i manualnym (³apie pi³kê, buduje z drobnych, klocków, lepi z plasteliny, poprawnie trzyma o³ówek, pos³uguje siê no¿yczkami),
• jest zainteresowany czytaniem, pisaniem i matematyk¹ (interesuje siê
ksi¹¿kami, z uwag¹ s³ucha opowiadañ, baœni, rozumie sens umownych
znaków, zna i stosuje liczebniki porz¹dkowe, dodaje i odejmuje konkretne przedmioty),
to œwiadczy to o tym, ¿e jest wystraczaj¹co przygotowane do podjêcia nauki
szkolnej.
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Je¿eli dziecko dobrze sobie radzi
w przedszkolu i nauczyciel jego grupy
przedstawi rodzicom informacjê, ¿e dziecko ju¿ opanowa³o ca³y program, to najlepszym miejscem dla niego bêdzie pierwsza
klasa w szkole. Warto pos³aæ je do pierwszej klasy, bo tam bêdzie siê uczyæ nowych
rzeczy, a nie powtarzaæ to samo jeszcze
raz w tzw. „zerówce” razem z dzieæmi piêcioletnimi. Dziecko, któremu nie stawia siê
nowych wyzwañ i ka¿e powtarzaæ pewne
rzeczy, zniechêca siê do nauki.
Nowa podstawa programowa jest nierozerwalnie zwi¹zana z koncepcj¹ wczeœniejszego rozpoczêcia nauki przez dzieci szeœcioletnie. Nowe programy nauczania dla pierwszej klasy, które powsta³y
w³aœnie w wyniku wdro¿enia tej podstawy s¹ dostosowane do dzieci szeœcioletnich, a nie siedmioletnich.
Je¿eli wiec rodzice zdecyduj¹ siê jednak na to, aby ich dziecko pozosta³o w zerówce, a nie rozpoczê³o naukê w klasie
pierwszej, to mog¹ naraziæ swoje dziecko na to, ¿e bêdzie siê ono uczy³o w klasie pierwszej rzeczy poni¿ej swojego
poziomu, po prostu bêdzie siê nudzi³o.

Inny problem, to program klasy „0”, który zosta³ przygotowany z myœl¹ o dzieciach piêcioletnich. Wczeœniejsze rozpoczêcie nauki przez dzieci mo¿e pozwoliæ
na jak najwczeœniejsze odkrycie ich zdolnoœci i talentów, a tak¿e na wczesne wykrycie defektów rozwojowych.
Rok szkolny 2012/2013 mo¿e byæ
w naszych szko³ach rokiem kumulacji
dwóch roczników klas pierwszych (dzieci urodzone w 2005 i 2006). Tak du¿a
liczba klas mo¿e skutkowaæ przepe³nieniem szkó³, brakiem warunków na realizacjê zajêæ pozalekcyjnych czy ma³¹ liczb¹ miejsc w œwietlicy. Choæ to w tej chwili dla rodziców szeœciolatka dosyæ odleg³a jeszcze perspektywa, to dzisiejsze
problemy z kumulacj¹ roczników bêd¹
w przysz³oœci skutkowa³y przepe³nieniem w szko³ach œrednich i na studiach.
Zmiany, które spowodowa³a znowelizowana ustawa o systemie oœwiaty nie
dotycz¹ tylko 6-latków i ich wczeœniejszego rozpoczêcia nauki w szkole. Dotycz¹ równie¿ 5-latków. Pocz¹wszy od
1 wrzeœnia 2011 r. wszystkie dzieci piêcioletnie maj¹ obowi¹zek odbycia rocz-

Ortografia na medal
Nie doœæ s³owo z widzenia znaæ. Trzeba
Wiedzieæ, jaka wyda³a je gleba,
Jak zalêg³o siê, ros³o, pêcznia³o,/…/
Dojrzewa³o, zanim siê imieniem,
Czyli nazw¹, wyrazem, rozpêk³o.
W dziejach wzrostu s³owa – jego piêkno.
J. Tuwim: „Zieleñ. Fantazja s³owotwórcza”
Konkurs „Ortografia na medal” odby- Konferencyjnej Urzêdu Gminy w Leszwa siê w kolejnym ju¿ roku pod patrona- nowoli.
tem Mazowieckiego Kuratora Oœwiaty.
Etap gminny Konkurs zosta³ zorganiHonorowy patronat nad gminnym etapem zowany dziêki wspó³pracy polonistów z
konkursu obj¹³ organ prowadz¹cy gmin- gminnych szkó³: Pani Anny £upiñskiej –
ne szko³y – Wójt Gminy Lesznowola.
koordynatora etapu gminnego konkurGminny etap XI Konkursu Ortograficznego
„Ortografia na medal”, organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli
Polonistów, zosta³ rozstrzygniêty. Sekretarz
Gminy Pani Mariola
Uczkiewicz-Kampczyk i
dyrektor ZOPO Pan Jacek
Bulak nagrodzili laureatów konkursu podczas
uroczystoœci, która odby³a siê 3 lutego b.r. w Sali Komisja podczas pracy

nego przygotowania przedszkolnego
(tzw. Kl. „0”) w przedszkolach, oddziale
przedszkolnym zorganizowanym
w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Wszyscy ci rodzice, którzy maj¹ jeszcze w¹tpliwoœci, czy 1 wrzeœnia 2011 r.
pos³aæ swoje 6-letnie dziecko do pierwszej klasy szko³y podstawowej bêd¹
mogli zasiêgn¹æ fachowej porady
w szkole, w obwodzie której zamieszkuj¹ podczas tzw. „dni otwartych”. Zatrudnieni w naszych szko³ach pedagodzy i psycholodzy bêd¹ odpowiadaæ na
pytania i w¹tpliwoœci, dotycz¹ce rozpoczêcia edukacji szkolnej. Rodzice te¿
bêd¹ mogli zwiedziæ obiekt szko³y, do
której bêdzie uczêszczaæ ich dziecko.
Dok³adnych terminów „dni otwartych” proszê szukaæ ju¿ wkrótce na stronach internetowych szkó³ lub ZOPO.
Jacek Bulak
Dyrektor Zespo³u Obs³ugi Placówek
Oœwiatowych w Gminie Lesznowola

su z ramienia Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, Pani Justyny Respondowskiej, Pani El¿biety Bobryk, Pani Danuty Dybcio, Pani Jolanty Lau, Pana
Krzysztofa £upiñskiego, Pani Mileny Stochel, Pani Anny Szlachciuk, Pani Agnieszki Szymczyk, Pani Agnieszki Rejniak, Pani
Ewy Reszki, Pani Joanny Wieczorek. Cennego wsparcia udzieli³y równie¿: Pani
Kalina Sobczyñska, doradca metodyczny jêzyka polskiego oraz Pani Gabriela
Podlaska, koordynator etapu wojewódzkiego konkursu z ramienia Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów.
Do rejonowego etapu konkursu przyst¹pi³y wszystkie publiczne szko³y gminne: 5 szkó³ podstawowych i 4 gimnazja.
W dniu 28 stycznia b.r. 23 uczniów ze
szkó³ podstawowych i 20
gimnazjalistów, wytypowanych przez szkolne komisje
konkursowe, stanê³o w ortograficzne szranki. Uczestnicy etapu gminnego konkursu zostali goœcinnie
przyjêci w Zespole Szkó³
Publicznych w Lesznowoli
dziêki otwartoœci dyrekcji
szko³y: Pana Bogumi³a Palczaka i Pani Justyny Respondowskiej. Uczniowie pisali
dyktando oraz rozwi¹zywali
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test sprawdzaj¹cy znajomoœæ zasad ortografii i interpunkcji, dostosowany do
dwóch grup wiekowych: dla klas V-VI
oraz I-III gimnazjum. Zaprezentowali
wysoki poziom wiedzy. Komisja konkursowa wy³oni³a nie tylko laureatów I, II
w okresie od 01.07 do 31.08.2011
i III, którzy 19 marca bêd¹ reprezentowaæ gminê Lesznowola w etapie woje1. GMINNE PRZEDSZKOLE w MYSIADLE
od 01.07 do 15.07.2011r.
wódzkim konkursu, ale równie¿ przy2.
GMINNE
PRZEDSZKOLE
w
KOSOWIE
od 18.07 do 22.07.2011r.
zna³a po 3 wyró¿nienia na ka¿dym eta3. GMINNE PRZEDSZKOLE w JASTRZÊBCU od 25.07 do 29.07.2011r.
pie edukacyjnym.
4. GMINNE PRZEDSZKOLE w LESZNOWOLI od 01.08 do 12.08.2011r.
Laureatami konkursu „Ortografia na
5. GMINNE PRZEDSZKOLE w ZAMIENIU
od 16.08 do 31.08.2011r.
medal” w roku 2011 zosta³y w szkole podstawowej: Stefania Kaczyñska, Martyna
ZOPO
Da³kowska i Anna Baur ze szko³y w £azach. Wyró¿nienia otrzyma³y: Maja Ryszkowska (£azy), Luiza Pietraszko (Nowa
Iwiczna), Ewa Krzy¿anowska (Mysiad³o). uczniowie bêd¹ reprezentowaæ gminê piñskiemu, Pani Annie Szlachciuk i Pani
W gimnazjum laureatk¹ I miejsca zosta³a Lesznowola w województwie: Pani Ewie Joannie Wieczorek.
Mottem spotkania w Urzêdzie GmiPaulina Godek (Lesznowola), II miejsce Reszce, Pani Justynie Respondowskiej i
zajêli ex aequo Grzegorz So³datowski i Pani Agnieszce Szymczyk oraz pogratu- ny sta³y siê s³owa poety, Juliana TuwiAleksander Gajcy (Lesznowola), III miej- lowa³a nauczycielom, którzy w tej edy- ma, który szczególnie ukocha³ ojczyznê
sce zajê³a Monika Luœnia (Lesznowola). cji konkursu gminnego uzyskali znako- polszczyznê i w wierszu „Zieleñ. FantaWyró¿nienia otrzyma³y: Justyna £uczak mite efekty w pracy z uczniami: Pani Bar- zja s³owotwórcza” radzi, jak poznawaæ
(Mroków), Emilia Górska (£azy), Klaudia barze Dymarze, Panu Krzysztofowi £u- ojczysty jêzyk, aby stawa³ siê coraz piêkniejszy. Uroczystoœæ by³a te¿
Górska (Lesznowola).
znakomit¹ okazj¹, aby podziêLaureaci konkursu
otrzymali z r¹k Pani Sekowaæ w³adzom oœwiatowym
w
gminie
Lesznowola
kretarz Marioli Uczkieza wspieranie utalentowanej
wicz-Kampczyk i Dyrekm³odzie¿y, docenienie jej wytora ZOPO Pana Jacka
si³ku i zdolnoœci oraz przychylBulaka pami¹tkowe dynoœæ dla wszelkich edukacyjplomy i nagrody ufunnych inicjatyw.
dowane przez organ
prowadz¹cy. Pani SeAnna £upiñska
koordynator etapu gminnego
kretarz Gminy wrêczykonkursu
³a równie¿ symboliczne
z ramienia SNaP
ró¿e nauczycielom po- Nagrody lesznowolskim „Mistrzom ortografii” wrêczali: Mariola Uczkiewiczlonistom, których Kampczyk Sekretarz Gminy oraz Jacek Bulak Dyrektor ZOPO

Dy¿ury wakacyjne przedszkoli
w Gminie Lesznowola

Projekty edukacyjne
ZSP w Mrokowie
Rys historyczny
Metoda projektów jest najbardziej aktywn¹ metod¹ nauczania, poniewa¿ najsilniej anga¿uje uczniów, a przy tym ³¹czy inne metody i techniki uczenia siê.
Jest znana i stosowana od 1917 roku w
Stanach Zjednoczonych. W Polsce zainteresowanie metod¹ projektów datuje
siê od 1930 roku, chocia¿ pierwsze próby jej wdra¿ania mia³y miejsce jeszcze
przed I wojn¹ œwiatow¹. Popularnoœæ
projektów jako metody organizowania
pracy znacznie wzros³a w latach siedem-

dziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XX wieku i to na ca³ym œwiecie.
W reformuj¹cej siê polskiej szkole
praca t¹ metod¹ na nowo zaczê³a funkcjonowaæ w latach dziewiêædziesi¹tych.
Obecnie w³aœciwie w ka¿dej sferze
dzia³alnoœci cz³owieka – technicznej,
spo³ecznej, kulturalnej, oœwiatowej –
mo¿na spotkaæ siê z tym sposobem organizowania ludzkiej pracy.
W literaturze u¿ywa siê wielu ró¿nych
definicji projektu. Klasyczn¹ definicjê
oraz charakterystykê metody projektu
sformu³owa³ W.H. Kilpatrick. Wed³ug

niego „projekt to odwa¿ne, planowe
dzia³anie, wykonywane ca³ym sercem
w œrodowisku spo³ecznym.

Wspó³czenie
Wed³ug Rozporz¹dzenia MEN z 2010
roku projekt edukacyjny to zespo³owe
i planowane dzia³anie uczniów, maj¹ce
na celu rozwi¹zanie konkretnego problemu z zastosowaniem ró¿norodnych
metod.
Najwa¿niejszymi cechami projektu
s¹: jego interdyscyplinarny charakter
i samodzielne podejmowanie decyzji
przez uczniów. Praca t¹ metod¹ stwarza realn¹ szansê na zintegrowanie oddzia³ywañ dydaktycznych i wychowawczych.
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Dzia³ania w naszej szkole

Nastêpn¹ konkurencjê „Historia powstawania chleba” prowadzi³ Micha³
Soæko. Uczestnicy musieli u³o¿yæ karteczki z kolejnymi etapami powstawania chleba w odpowiedniej kolejnoœci.

Szko³a podstawowa
„Od ziarenka do bochenka”
30 listopada 2010 roku odby³ siê fina³ projektu edukacyjnego „Od ziarenka do bochenka” realizowanego przez
Ko³o M³odzi Ekolodzy pod kierunkiem
p. Anety Michalczyk. Przyj¹³ on formê
zajêæ edukacyjnych dla uczniów klas
m³odszych.

Prowadz¹cy spotkanie Magdalena
Piêtak i Patryk Tober z klasy 6 b powitali
wszystkich obecnych staropolskim zwyczajem chlebem i sol¹. Nastêpnie Krystian Maj, z tej samej klasy, przedstawi³
kolejne etapy powstawania chleba od
ziarna na polu a¿ do bochenka chleba w
piekarni. Swoje wyst¹pienie zilustrowa³
w³asnorêcznie przygotowan¹ prezentacj¹ multimedialn¹. Zwróci³ uwagê na
ró¿ne gatunki chleba zachêcaj¹c do konsumpcji najzdrowszego wypiekanego na
naturalnym zakwasie.
Kolejnym etapem programu by³y konkursy.
Pierwszy konkurs „Ziarna zbó¿” prowadzi³ Bartek Siemi¹tkowski. Dzieci musia³y dopasowaæ kartki z nazwami do
ziaren zbó¿ przytwierdzonych na kartonach. Pozna³y tym sposobem wygl¹d ziaren pszenicy, ¿yta, owsa i jêczmienia.

Trzeci konkurs „Pieczenie chleba”
prowadzi³a Sara Skorupska. Dzieci lepi³y z masy solnej ró¿ne wyroby piekarnicze, a publicznoœæ zagrzewa³a je do pracy œpiewaj¹c piosenkê „..ma³o nas do
pieczenia chleba…”

Ostatni¹ konkurencj¹ Dnia Chleba by³y
„Przys³owia”. Prowadzi³a j¹ Kinga Grzesiak. Zadaniem uczniów by³o u³o¿enie z
rozsypanek wyrazów przys³ów o chlebie.

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali upominki ufundowane przez rodzica pani¹ Aleksandrê Stañsk¹.
Po rywalizacji konkursowej uczniowie obejrzeli inscenizacjê wiersza „Pieczywo”. Scenografiê do przedstawienia,
piêkny obraz namalowany na p³ótnie,
wykona³a pani Krystyna Piêtak.

Na zakoñczenie spotkania pani Aneta Michalczyk podziêkowa³a wszystkim,
którzy przyczynili siê do uœwietnienia
tego dnia oraz zaprosi³a do degustacji
ró¿nych gatunków chleba. Uczniowie
mieli mo¿liwoœæ poznania smaku chleba razowego, orkiszowego, s³onecznikowego, sitkowego oraz chleba domowego wypieku przygotowanego przez
dziadka jednej z naszych uczennic pana
Andrzeja Grzelaka.
Praca metod¹ projektu sprawi³a, ¿e
szóstoklasiœci nabrali pewnoœci siebie,
a pochlebne opinie obserwuj¹cych fina³
zachêci³y ich do podjêcia kolejnego wyzwania, które ju¿ zosta³o zainicjowane.

Gimnazjum
W ramach realizowanego w naszej
szkole projektu Akademia Przysz³oœci
kilkunastoosobowa grupa gimnazjalistów z klas pierwszych pod kierunkiem
pani Anety Michalczyk stworzy³a Lokalny Zespó³ Projektowy i realizuje interdyscyplinarny projekt na rzecz spo³ecznoœci lokalnej pod nazw¹ „¯yj bezpieczniej”.
Uczniowie sami wybrali temat przewodni dzia³añ. Chc¹ bowiem zwiêkszyæ
poziom wiedzy swoich kolegów i kole¿anek na temat:
• udzielania pierwszej pomocy,
• w³aœciwego zachowania siê w szkole i poza ni¹,
• koniecznoœci przestrzegania zasad
bezpieczeñstwa
• zagro¿eñ, jakie czyhaj¹ na nas w domu i na ulicy.
Autorzy projektu licz¹ na to, ¿e podjête przez nich dzia³ania o charakterze
profilaktycznym przyczyni¹ siê do poprawy zachowañ uczniów, bêd¹ oni bardziej
uwa¿ni, ostro¿niejsi i czujni.
Wœród zadañ przyjêtych do realizacji znalaz³y siê konkursy plastyczne dla
uczniów szko³y podstawowej o tematyce dotycz¹cej bezpieczeñstwa w
szkole, na ulicy, placu zabaw i w domu.
Trwaj¹ prace nad scenariuszem Lekcji
bezpieczeñstwa dla uczniów ka¿dego
etapu edukacyjnego. W przygotowaniu
jest równie¿ prezentacja Pierwsza pomoc dla uczniów klas m³odszych oraz
konkursy i zabawy sprawdzaj¹ce zakres
wiedzy na ten temat. Projekt ten ma
charakter dzia³añ na rzecz i we wspó³pracy ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹. Uczniowie wiêc nawi¹zuj¹ kontakty z organizacjami i osobami, które mog¹ przyczyniæ siê do podniesienia bezpieczeñstwa.
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Uczniowie podejmuj¹c temat bezpieczeñstwa licz¹, ¿e ich starania zostan¹
zauwa¿one i docenione przez rówieœników i spo³ecznoœæ lokaln¹ oraz zaprocentuj¹ wœród uczniów przyrostem wiedzy i wzrostem œwiadomoœci o koniecznoœci dbania o bezpieczeñstwo w³asne
i innych. Czy tak bêdzie? Zobaczymy.
Fina³ ju¿ w maju.
W ramach zajêæ ko³a historycznego
pod kierunkiem pani Katarzyny Waszczyk gimnazjaliœci realizuj¹ równie¿ projekt edukacyjny „Mazowsze”.
G³ówne cele tego przedsiêwziêcia to:
• zebranie informacji nt. historii, geografii, zabytków i tradycji Mazowsza,
• poznanie historii Zespo³u „Mazowsze” oraz strojów regionalnych naszej ma³ej ojczyzny,
• zapoznanie z faun¹ i flor¹ Mazowsza,

• poznanie legendarnych pocz¹tków
naszego regionu.
Odbiorcami projektu s¹ uczniowie
klas 4-6 szko³y podstawowej oraz gimnazjum. Mamy nadziejê, ¿e zwiêkszymy
wiedzê dzieci i m³odzie¿y o naszej ma³ej ojczyŸnie i przyczynimy siê do integracji z regionem, w którym mieszkaj¹.
Wœród zaplanowanych dzia³añ przygotowaliœmy konkursy, spotkania z osobami, które mog¹ przybli¿yæ nam historiê
regionu. Chcemy równie¿ wyjechaæ na
lekcjê przedmiotow¹ do siedziby Zespo³u Pieœni i Tañca „Mazowsze”, aby poznaæ historiê tego zespo³u i folklor naszej ma³ej ojczyzny. Nasze wszystkie
dzia³ania zakoñcz¹ siê zorganizowaniem
„Dnia Mazowsza” w naszej szkole 19
maja 2011 roku.
Projekty s¹ przyk³adem wyzwalania
u uczniów motywacji wewnêtrznej, ukie-

runkowanej na osi¹ganie kompetencji.
Pokazuj¹, ¿e dzieci potrafi¹ nadawaæ
znaczenie otrzymywanym informacjom,
a naprawdê efektywne uczenie siê przebiega w têtni¹cej ¿yciem klasie, szkole,
podczas ró¿norodnych interakcji uczeñuczeñ i uczeñ-nauczyciel. Ka¿dy projekt
jest opracowywany dla konkretnej grupy uczniów, z uwzglêdnieniem ich potrzeb, doœwiadczeñ i wiedzy. Realizowanie dzia³añ projektowych sprzyja nabywaniu przez uczniów kompetencji spo³ecznych i obywatelskich, uczy planowania pracy, obowi¹zkowoœci, dotrzymywania terminów oraz kszta³tuje innowacyjnoœæ i przedsiêbiorczoœæ.
Aneta Michalczyk
Katarzyna Waszczyk
ZSP w Mrokowie

Wielka Orkiestra wi¹tecznej Pomocy
zagra³a
w Zespole Szkó³ Publicznych w Mrokowie
XIX Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy zagra³ dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.
9 stycznia 2011 roku o godzinie 16.00
w ZSP w Mrokowie po raz siódmy rozbrzmia³ sygna³ WOŒP. Prowadz¹ca imprezê pani Urszula Samoraj oraz zastêpca przewodnicz¹cej Samorz¹du
Uczniowskiego Gimnazjum Izabela Strykowska przywita³y wszystkich goœci i
przedstawi³y krótk¹ historiê Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
W naszej szkole atmosfera imprezy
by³a równie gor¹ca jak podczas innych
niedzielnych fina³ów. Dziesiêciu wolontariuszy kwestowa³o do „wielko-orkiestro-pomocnych-puszek”.

Do akcji przy³¹czyli siê jak co roku
rodzice – wielkie dziêki dla wszystkich tych, którzy przynieœli ciasta
i jab³ka.
W kawiarence uczestnicy imprezy
mogli skosztowaæ domowych wypieków
naszych mam i samych uczniów.
Na szkolnej estradzie mo¿na by³o
obejrzeæ wystêpy dzieci i m³odzie¿y naszej szko³y:
– spektakl „Ksi¹¿ê szuka ¿ony” w wykonaniu ko³a teatralnego klas IV-VI
pod kierunkiem pani Danuty Wlaz³owskiej wspieranej przez panie Renatê Kiliañsk¹ i Annê G³owack¹;
– spektakl’ ko³a teatralnego gimnazjum
„Du¿a przerwa w pokoju nauczyciel-

–

–

–

–

skim” w re¿yserii pani Danuty Wlaz³owskiej;
przedstawienie „Dwanaœcie miesiêcy” przygotowane przez uczniów klasy Ia szko³y podstawowej pod kierunkiem pani Gra¿yny Prus;
tañce i piosenki zaprezentowane
przez uczniów z klasy 2a i 3b szko³y
podstawowej pod kierunkiem pañ Urszuli Samoraj i Marianny Kowalczyk;
pokaz tañca towarzyskiego w wykonaniu pary tanecznej – ucznia klasy
trzeciej gimnazjum Przemka Dêbskiego i jego partnerki;
tañce hip-hop w wykonaniu grupy tanecznej prowadzonej przez Mario Di
Somma zawodowego tancerza,
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uczestnika VII edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Na naszej scenie
zatañczy³ równie¿ sam Mistrz – Mario, za co serdecznie dziêkujemy.
Imprezami towarzysz¹cymi by³y: loteria fantowa, malowanie twarzy, licytacja gad¿etów zwi¹zanych z WOŒP oraz
przepiêknych ³abêdzi wykonanych przez
panie Aleksandrê Hoffman i Annê G³owack¹ technik¹ origami.
W tym roku du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê okazjonalne kubki
ozdobione przez nauczycieli oraz piernikowe serca wykonane przez uczniów.
W nasz¹ akcjê, po raz kolejny w³¹czy³
siê Bank Spó³dzielczy w Lesznowoli, który zorganizowa³ stoisko z atrakcyjnymi
gad¿etami i zabawkami dla dzieci oraz
przygotowa³ liczne konkursy z ciekawymi nagrodami.
NZOZ SALUS w Mrokowie zapewni³
nam opiekê medyczn¹. Uczestnicy imprezy u naszej szkolnej pielêgniarki pani
Hanny Paku³y, mogli dokonaæ pomiaru
ciœnienia krwi.

Ko³o ekologiczne pod kierunkiem
pani Anety Michalczyk promowa³o zdrow¹ ¿ywnoœæ serwuj¹c soki owocowe i
jab³ka z lokalnych sadów. Mo¿na by³o
równie¿ skosztowaæ domowego smalcu
i chleba.
Wielk¹ Orkiestrê wsparli po raz kolejny uczestnicy konkursu „Ekologiczne
Kalendarze 2011”. Uczniowie z klas 4-6
szko³y podstawowej wykonali przepiêkne kalendarze, które sprzedawane by³y
podczas kiermaszu bo¿onarodzeniowego, a dochód przekazany zosta³ na
WOŒP.

PóŸnym popo³udniem dzieci i m³odzie¿ bawi³a siê na dyskotece.
Fina³em naszej imprezy by³ coroczny
pokaz fajerwerków „Œwiate³ko do nieba” przygotowany jak zwykle przez druhów z OSP Mroków.
Wszystkie nasze dzia³ania pozwoli³y
nam zebraæ kwotê du¿o wy¿sz¹ od zesz³orocznej – 7237,07 PLN.
Dziêki bardzo dobrej organizacji i
wsparciu tak wielu osób wszystkie serca w naszej szkole w tê styczniow¹ niedzielê zagra³y na jedn¹ nutê.
Dziêkujemy wszystkim za WIEKIE
SERCA i zaanga¿owanie w przygotowanie XIX fina³u WOŒP w Mrokowie. Zapraszamy w przysz³ym roku.
Katarzyna Waszczyk
szef sztabu WOŒP
Jolanta Januszewicz

Akcja Zima 14-25 lutego 2011r.
Zespó³ Szkó³ w Mrokowie
ul. M. wi¹tkiewicz 2A, Wola Kosowska

FERIE 2011

DZIEÑ

GODZINY

Poniedzia³ek
14.02.2011r.

9 -12

Wtorek
15.02.2011r.

10 - 13

roda
16.02.2011r.

10 - 13

00

00

UWAGI

Wyjazd na basen do Raszyna.
Chêtni zg³aszaj¹ siê do p. M. Sówki lub p. I. Heñk

Uczniowie nie ponosz¹
¿adnych kosztów

00

00

Gry i zabawy wietlicowe

Zajêcia prowadzi
p. Inga Heñk

00

00

Gry i zabawy wietlicowe

Zajêcia prowadzi
p. Inga Heñk

Wyjazd na basen do Raszyna.
Chêtni zg³aszaj¹ siê do p. J. Stachurskiej lub p. K Wójcik

Uczniowie nie ponosz¹
¿adnych kosztów

Turniej pi³ki no¿nej – Gimnazjum

Obowi¹zuje zmiana obuwia.
Zajêcia prowadzi
pan M. Olszewski

Wyjazd do kina na film „Safari” 3D .
Chêtni zg³aszaj¹ siê do p. I. wircz lub
p. M. Twardowskiej

Uczniowie p³ac¹
za bilety wstêpu.

Turniej pi³ki siatkowej – Gimnazjum

Obowi¹zuje zmiana obuwia.
Zajêcia prowadzi
pan M. Olszewski

30

30

9 -12
Wtorek
22.02.2011r.

RODZAJ ZAJÊÆ

10 -14

00

00

10 -14

30

30

10 -14

00

00

00

00

Gry i zabawy dla uczniów klas 1-3
Gry i zabawy dla uczniów klas 4-6

Obowi¹zuje zmiana obuwia.
Zajêcia prowadzi
pan M. Olszewski

00

00

Turniej pi³ki no¿nej – klasy 4-6 SP

Obowi¹zuje zmiana obuwia.
Zajêcia prowadzi
pan M. Olszewski

roda
23.02.2011r.

Czwartek
24.02.2011r.

10 -12
00
00
12 -14

Pi¹tek
25.02.2011r.

10 -13
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Æwiczenia ¿uchwy:

Æwiczenia logopedyczne

Spotkania z logoped¹
Sprawnoœæ aparatu mowy jest istotnym warunkiem prawid³owej komunikacji jêzykowej. W ninejszym artykule
przedstawiê kilka uniwersalnych æwiczeñ, które mog¹ byæ stosowane w terapii jak i profilaktyce wad wymowy u
dzieci, m³odzie¿y oraz doros³ych. Mo¿na je równie¿ wykonywaæ przed wyst¹pieniami publicznymi, egzaminami ustnymi, rozmowami kwalifikacyjnymi.
W terapii mowy wa¿ne jest aby takie
æwiczenia zademonstrowa³ logopeda.
W jego obecnoœci pacjent uczy siê prawid³owego wykonywania æwiczeñ, które nale¿y systematycznie powtarzaæ
w domu przed lustrem.
Do logopedycznych æwiczeñ najczêœciej stosowanych zalicza siê: æwiczenia oddechowe, fonacyjne, æwiczenia
motoryki narz¹dów artykulacyjnych
(¿uchwy, jêzyka, warg, policzków, podniebienia miêkkiego).

I. Æwiczenia oddechowe
Æwiczenia oddechowe poprawiaj¹
wydolnoœæ oddechow¹ – usprawniaj¹
ruchy przepony, zwiêkszaj¹ pojemnoœæ
p³uc, sprzyjaj¹ wyd³u¿aniu fazy wydechowej, co powoduje poprawê jakoœci
mowy.
1. G³êboki wdech nosem przy zamkniêtych ustach, wydech ustami.
2. Dmuchanie na p³omieñ œwiecy, tak
aby p³omieñ „tañczy³” .
3. Dmuchanie na pi³eczkê pingpongow¹,
na kuleczki z waty, wiatraczki, kolorowe piórka, kwiatuszki z krepiny.
4. Ch³odzenie „gor¹cej kawy” – dmuchanie ci¹g³ym strumieniem.
5. Chuchanie na zmarzniête d³onie.
6. Lokomotywa oddaje nadmiar pary –
ffff, sssssss, szszsz.
7. Naœladowanie balonika – wypuszczanie powietrza z jednoczesnym odg³osem „ sssss”.
8. Naœladowanie syreny – „ eu-eu- eu”,
„ au-au-au” – na jednym wydechu.
9. Liczenie na jednym wydechu, np.
„Pierwsza wrona bez ogona, druga
wrona bez ogona...”
10. Powtarzanie zdañ na jednym wydechu – najpierw krótkich, potem
coraz d³u¿szych.

II.Æwiczenia fonacyjne
Æwiczenia fonacyjne maj¹ na celu
ustawianie prawid³owej emisji g³osu
przez wyrabianie fizjologicznego toru
oddechowego, uczynnianie rezonatorów nasady i stosowanie miêkkiego nastawienia g³osu:
1. Wymawianie samog³osek aaa, ooo,
uuu, iii, yyy przed³u¿onych, œpiewaj¹co, z wiêkszym i mniejszym natê¿eniem g³osu.
2. Mruczenie mm.
3. Œpiewanie: ma, me, mi, mo, mu, ta,
te ti, to tu, cza, cze, czi, czo, czu itp.

III. Æwiczenia artykulacyjne
Æwiczenia artykulacyjne usprawniaj¹ pracê jêzyka, ¿uchwy, warg, policzków, podniebienia miêkkiego. Wp³ywaj¹ korzystnie na podwy¿szenie wyrazistoœci mówienia.

1. „Krowie” prze¿uwanie – koliste, powolne ruchy przy zamkniêtych
ustach.
2. Energiczne opuszczanie ¿uchwy„¿aba”.
3. Ziewanie – najni¿sza pozycja ¿uchwy- „paszcza lwa”.
4. Drobne ruchy ¿uchwy po³¹czone z
dŸwiêkiem: vvvvvvv, tzw. szczêkanie
zêbami.

Æwiczenia warg:
1. Zwieranie i rozwieranie warg przy
zaciœniêtych zêbach.
2. Zaokr¹glanie i rozci¹ganie warg przy
zwartych szczêkach.
3. Cmokanie
4. Przesadne wymawianie samog³osek
ustnych: a, o, u, i, e, y.
5. Wysuwanie warg do przodu i wykonywanie ruchów w górê, w dó³, w
prawo, w lewo.
6. Utrzymywanie przy pomocy warg
o³ówka.
7. Picie przez s³omkê.
8. Parskanie.

Æwiczenia policzków:
Æwiczenia jêzyka:
1. Wysuwanie jêzyka na zewn¹trz i cofanie go w g³¹b jamy ustnej.
2. Wysuwanie jêzyka w stronê lustra w
kszta³cie grotu i wykonywanie ruchów wahad³owych od jednego do
drugiego k¹cika ust.
3. Wysuwanie raz p³askiego jêzyka („³opata”), raz w¹skiego („grot”) na zewn¹trz.
4. Wkonywanie kolistych ruchów jêzykiem w prawo i w lewo.
5. Oblizywanie zêbów i zewnêtrznej
powierzchni dzi¹se³ pod wargami w
prawo i w lewo, przy zamkniêtych
ustach.
6. Kierowanie jêzyka raz do nosa, raz
do brody.
7. Oblizywanie warg zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
8. Dotykanie zaostrzonym przodem jêzyka ró¿nych punktów w jamie ustnej: poszczególnych górnych i dolnych zêbów, dzi¹se³, podniebienia
twardego i miêkkiego.
9. Jêzyk w kszta³cie rulonika.
10. Gwizdanie, mlaskanie, kl¹skanie
„jak konik”.

1. Nadymanie policzków – „ gruby
miœ”.
2. Wci¹ganie policzków – „ chudy zaj¹czek”.
3. Nabieranie powietrza w usta i kr¹¿enie tym powietrzem, powolne wypuszczanie powietrza.
4. Naprzemiennie „ gruby miœ” – „ chudy zaj¹czek”.

Æwiczenia podniebienia miêkkiego:
1. Ziewanie przy nisko opuszczonej
szczêce dolnej, jêzyk spoczywa na
dnie jamy ustnej.
2. P³ukanie gard³a ciep³¹ wod¹.
3. Chrapanie na wdechu i wydechu,
4. Wymawianie sylab: ga, go, gu, ge, gi,
g¹, gê...ak, ok, uk, ik, yk, ek.
5. Ggra na instrumentach dêtych (tr¹bki, piszcza³ki, gwizdki).
Joanna Ba³azy
logopeda ogólny, surdologopeda
glottodydaktyk
ZSP Mroków
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I semestr ju¿ za nami
 czyli

co s³ychaæ w ZSP Lesznowola?
Finaliœci konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Mazowieckie
Kuratorium Oœwiaty
Jak co roku uczniowie naszej placówki próbuj¹ swoich si³ w konkursach
przedmiotowych Mazowieckie Kuratorium Oœwiaty (MKO). Nie s¹ to konkursy
proste i przejœcie do ka¿dego kolejnego
etapu jest powodem dumy dla ca³ej spo³ecznoœci szkolnej. W tym roku najlepsze wyniki przypad³y ch³opcom – Wojciech Król z klasy VIa szko³y podstawowej uzyska³ tytu³ finalisty z przyrody, a
jego starszy kolega – Mateusz Rowiñski
z klasy IIIa gimnazjum – z historii. Niestety te „zaszczyty” nie zakoñczy³y ciê¿kiej pracy Wojtka i Mateusza, którzy próbuj¹ zdobyæ mo¿liwe najwiêksze trofeum w tym konkursie – tytu³ laureata.
Trzymamy kciuki i ¿yczymy sukcesów.

Inne konkursy
Uczniowie ZSP Lesznowola brali równie¿ udzia³ z rozlicznych konkursach
ni¿szego szczebla (szkolny, miêdzyszkolny czy gminny) Wœród nich mo¿na wyró¿niæ konkurs plastyczny: „Stop dopalaczom”, konkurs ortograficzny czy jêzyka angielskiego. W tym ostatnim, organizowanym dla uczniów ze szkó³ znajduj¹cych siê na terenie naszej gminy
przez Szko³ê Jêzyków Obcych „AMERANGLO” – na najlepsze opowiadanie w jêzyku angielskim uczennica klasy IIIa gimnazjum – Karolina Kowalczyk zajê³a
II miejsce, a Paulina Godek i Hanna Neroj z klasy IIIc gimnazjum – II miejsce.

Wielki sukces szkolnych teatrów
„Ananas” i „A ku ku”
Podczas VII Gminnych Teatraliów
odbywaj¹cych siê w dniach 9-10 grudnia 2010 r. w Mysiadle, wielki sukces
w kategorii m³odzie¿owej odnios³y grupy teatralne z naszej
szko³y. I miejsce
zaj¹³ teatrzyk
„ Ananas“ prezentuj¹cy sztukê
pt. „Baba J. i
reszta”, napisan¹ Teatrzyk „Ananas”

i re¿yserowan¹ przez Pani¹ El¿bietê
Jodko-Kulê. W przedstawieniu wy- Jase³ka w Domu Seniora
st¹pi³y uczennice z kl. Ia gimnazjum:
Kamila Seliga, Aleksandra Szulowska, lekcje, ko³a przedmiotowe, konsultacje,
Weronika Laskus oraz Dominika Soboñ. zajêcia w ramach programu unijnego
Kamila Seliga otrzyma³a te¿ nagrodê dla „Zagrajmy o sukces” – oferta zajêæ jest
najlepszej aktorki. Opiekunem teatrzy- ogromna. Oczywiœcie niektórzy ucznioku jest p. El¿bieta Jodko – Kula – peda- wie uczestnicz¹ w du¿ej iloœci zajêæ inni
gog naszej szko³y.
nie. Oprócz ww. w szkole odbywaj¹ siê
III miejsce zaj¹³ teatrzyk kukie³kowy zajêcia sportowe, artystyczne. Dzia³a
„A ku ku” z przedstawieniem na moty- teatrzyk szkolny „Ananas” i kukie³kowy
wach baœni Charlesa Perrault pt. „Piêkna „A ku ku”, PCK, PTTK, Samorz¹d. Ucznioi Bestia” w re¿yserii Pani El¿biety Marek. wie wydaj¹ gazetkê „Szpilka bez g³ówTeatrzyk istnieje dopiero od wrzeœnia ki”, aktywnie dzia³a wolontariat, przy2010 r. Bior¹ w nim udzia³ uczniowie z gotowywane s¹ imprezy szkolne. Od poklas IV – VI szko³y podstawowej: Kacper cz¹tku roku odby³y siê apele z okazji:
Kuliñski, Weronika Król, Ania Rowiñska, rocznicy posadzenia Dêbu Katyñskiego,
Magda Strojek, Ania Andu³a, Ola Durka, Dnia Edukacji Narodowej, Dnia NiepodAnia Konkowska, Maleg³oœci. W ostatnich
tylda Krupiñska, Ola
dniach grudnia du¿a czêœæ
Laskus, Kinga Szamouczniów gimnazjum zaanta, Sara Grzymek, Kaga¿owa³a siê w przedstarolina Janiszewska,
wienie przygotowane
Natalka Lichowska,
przez p. Ewê Reszkê „Bo¿e
Zuzia Liwiñska, Ada
Narodzenie w Europie”.
Marczak i Natalka
Wspólnie odwiedziliœmy
Stañczak. Opiekunem
Daniê, Szwecjê, Holandiê,
teatrzyku i twórc¹ kuFrancjê, W³ochy, Grecjê,
kie³ek jest p. El¿bieta
Niemcy oraz oczywiœcie
Marek.
Polskê. M³odsi uczniowie
przygotowali jase³ka, któWprowadziliœmy Teatrzyk „A Ku Ku”
re obejrzeli uczniowie
dziennik elektroniczny
szko³y podstawowej. Nasze „lesznowolId¹c za przyk³adem innych szkó³, skie” jase³ka przygotowywane od lat
a zw³aszcza Zespo³u Szkó³ w £azach, któ- przez p. El¿bietê Marek, w tym roku wyry jako pierwszy na terenie naszej gmi- sz³y poza mury szko³y – uczniowie pony wprowadzi³ dziennik elektroniczny – kazali przedstawienie w Domu Seniora
wprowadziliœmy go tak¿e w naszej pla- w Magdalence, gdzie spotkali siê z barcówce. Pierwsze wra¿enia zarówno ze dzo ciep³ym przyjêciem.
Beata Pa³czak
strony nauczycieli i rodziców s¹ dobre.
ZSP w Lesznowoli
Uczniowie zasadniczo ciesz¹ siê trochê
mniej, jakkolwiek nie wszyscy – dla czêœci mo¿liwoœæ systematycznego sprawdzania swoich
ocen te¿ jest
wa¿na.

Nie sam¹ nauk¹
¿yje
uczeñ
Jakkolwiek
uczymy siê
dosyæ du¿o –

Bo¿e Narodzenie w Europie
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Nasze szkolne talenty
Uczniowie najm³odszych klas ZSP w
Lesznowoli bardzo chêtnie i aktywnie
bior¹ udzia³ w ró¿nego rodzaju uroczystoœciach, turniejach i konkursach, poniewa¿ mog¹ zab³ysn¹æ swoj¹ wiedz¹,
pokazaæ i wyeksponowaæ swoje zdolnoœci i umiejêtnoœci.
Do wszystkich konkursów uczniowie
klas I-III przygotowuj¹ siê bardzo sumiennie i rzetelnie, co zreszt¹ widaæ w
wynikach jakie osi¹gaj¹.
W paŸdzierniku 2010r. zosta³y og³oszone dwa konkursy zwi¹zane z twórczoœci¹ Fryderyka Chopina: konkurs plastyczny pt. „Chopin w oczach dziecka”
dla uczniów kl. „0” i I oraz konkurs z
wiedzy o ¿yciu i twórczoœci kompozytora dla klas II-III.
Do obydwu konkursów zg³osi³o siê
bardzo wielu chêtnych, a poziom by³
bardzo wysoki.
Prace plastyczne by³y wykonane starannie i pomys³owo, co sprawi³o ¿e ko-

misja mia³a trudnoœci z wy³onieniem laureatów, ale
uda³o siê, zwyciê¿y³ Mateusz
Nosarzewski uczeñ kl. Ia,
drugie miejsce zaj¹³ Maciej
Bernatowicz z kl. „0”b, a na
miejscu trzecim Maksymilian
Moszuñski z kl. Ic. Zwyciêzcy otrzymali pami¹tkowe dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci ksi¹¿ek.
Uczniowie klas II-III musieli wykazaæ
siê du¿¹ wiedz¹ w zakresie ¿ycia i twórczoœci Fryderyka Chopina. Bezkonkurencyjni okazali siê Maciej Klekota z kl. IIIb
i Natalia Ros³on uczennica kl. IIa.
W grudniu uczniowie mieli mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w konkursach
wprowadzaj¹cych w nastrój œwi¹teczny.
Do organizatorów konkursu wp³ynê³o ok.130 w³asnorêcznie wykonanych
prac uczniów z klas 0 – III. Ró¿norodnoœæ technik i pomys³owoœæ przeros³a
najœmielsze oczekiwania.

Autorzy najbardziej
oryginalnych ozdób
zostali nagrodzeni
drobnymi upominkami
i dyplomami.
„II Festiwal Kolêd i
Pastora³ek” wprowadzi³ wszystkich w œwi¹teczn¹ atmosferê. Do
konkursu przyst¹pili
soliœci, duety i tercety
reprezentuj¹ce poszczególne klasy.
Uczestnicy œpiewali kolêdy i pastora³ki,
czêsto akompaniuj¹c sobie na w³asnych
instrumentach. Œwi¹teczny nastrój
udzieli³ siê równie¿ publicznoœci, która
nie pozosta³a obojêtna i w³¹czy³a siê do
wspólnego kolêdowania.
Zwyciêzcami „II Festiwal Kolêd i Pastora³ek” zostali Gabrielia Zañko uczennica
kl. IIa oraz duet Bartek Zieliñski i Maksymilian Moszyñski z kl. Ic.
Opracowa³y:
Anna Rycek
i Izabela Mucha
nauczycielki ZSP Lesznowola

¯yjcie nam sto lat, Dziadkowie!
Niech Wam dopisuje zdrowie,
abycie d³ugo nam trwali
i zawsze nas mocno kochali.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ Publicznych w Lesznowoli œwiêtowali Dzieñ Babci
i Dziadka
Tradycyjnie o tej porze roku dzieci ze
Szko³y Podstawowej w Lesznowoli zorganizowa³y dla swoich ukochanych Babæ
i Dziadków, z okazji ich œwiêta, uroczyste wystêpy.
Jako pierwsze swoich dziadków goœci³y 6-latki. Dzieci przygotowa³y siê do tego
wydarzenia bardzo profesjonalnie, bez tremy recytowa³y wiersze, tañczy³y, œpiewa³y piosenki i gra³y na instrumentach. Dzieci
nie tylko zadedykowa³y Babciom i Dziadkom swoje wystêpy, ale tak¿e zaprosi³y ich
do wspólnej zabawy. Na koniec przyszed³
czas na najs³odszy moment imprezy- wrêczenie w³asnorêcznie wykonanych prezentów. Niejednej Babci i niejednemu Dziadkowi zakrêci³a siê ³za w oku ze wzruszenia. Mali artyœci zostali nagrodzeni brawami, a Babcie i Dziadkowie zaproszeni do
sali na s³odki poczêstunek.

O swoich Babciach i Dziadkach
nie zapomnieli równie¿ ci starsi uczniowie. Drugoklasiœci przygotowali uroczyst¹ akademiê ze specjalnym programem
artystycznym pod has³em „Kocham Babciê i Dziadka.” Dumne babcie i szczêœliwi dziadkowie, raz po raz, nagradzali
wystêpuj¹cych na scenie gromkimi brawami. Dzieci œpiewa³y, tañczy³y i piêknie recytowa³y wiersze. Wielk¹ przyjemnoœæ sprawi³y Babciom i Dziadkom drob-

ne upominki w postaci w³asnorêcznie
wyklejonych obrazków i „Honorowe
dyplomy dla Babci i Dziadka” wrêczone
przez wnuków.
Po czêœci oficjalnej wnuki zaprosi³y
Szanownych Goœci na s³odki poczêstunek przygotowany przez rodziców.
Nie zabrak³o te¿ wspólnej zabawy
i œpiewu z dziadkami – a by³o czego pos³uchaæ.
Dziadkowie byli pe³ni uznania dla swoich wnuków. Podziwiali ich postawê
i umiejêtnoœci. Wspania³a atmosfera, która towarzyszy³a spotkaniu by³a okazj¹ do
umocnienia wiêzi rodzinnej, mi³ego spêdzenia czasu, bli¿szego poznania siê.
Opracowa³y:
Danuta Piecz¹tka i Anna Rycek
nauczycielki ZSP Lesznowola
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Siatkarska
Lesznowola
6 stycznia przygotowuj¹ce siê do kolejnej spotkañ ligowych m³odziczek,
dziewczêta LUKS Set Lesznowola rozegra³y kolejny sparingowy turniej w Nadarzynie. Tym razem przeciwniczkami by³y
dziewczêta z Nadarzyna, MUKS Krótka
Mysiad³o oraz UKS Beta B³onie. Po rozegraniu ³¹cznie 4 spotkañ zajê³y pierwsze miejsce.
23 stycznia dziewczêta z Lesznowoli
uczestniczy³y w II Ogólnopolskim Turnieju Mini Pi³ki Siatkowej w Bie¿uniu.
W zawodach wziê³o udzia³ ³¹cznie 38
dru¿yn w dwóch kategoriach wiekowych – klasy IV oraz V. Dziewczêta z
klas V w sk³adzie Aleksandra Adamczyk,
Aleksandra Laskus, Patrycja Olczak i
Matylda Krupiñska debiutuj¹c tak du¿ym turnieju zajê³y bardzo dobre VII
miejsce, wygrywaj¹c z UKS Atena Warszawa, UKS Beta B³onie, OTPS Ostro³êka, rozgrywaj¹c ³¹cznie 7 spotkañ.
M³odsze kole¿anki w sk³adzie Agnieszka Szajkowska, Iga Szablewska, Natalia
Zadro¿na rozgrywaj¹c równolegle swoje spotkania zajê³y IX miejsce. W turnieju zwyciê¿y³y dziewczêta z UKS Rosario Lubowidz.
Siatkówka od lat cieszy siê wœród
uczniów naszej szko³y ogromn¹ popularnoœci¹. Do tej pory dzieci i m³odzie¿
poznawali tajniki tej gry, uczestnicz¹c w
zajêciach WF lub trenuj¹c w dru¿ynie
LUKS Set Lesznowola. Wiêkszoœæ z nich
zetknê³a siê z siatkówk¹ w najwy¿szym
poziomie ogl¹daj¹c mecze w telewizji.
Chc¹c to zmieniæ zaprosiliœmy naszych
uczniów do prawdziwego kibicowania,
organizuj¹c wyjazdy na mecze Plusligi
mê¿czyzn AZS Politechnika Warszawska
– Pamapol Olsztyn (3:1) oraz AZS Politechnika Warszawska – Fart Kielce (3:2).
Nasi uczniowie mieli nie tylko mo¿liwoœæ
obejrzenia siatkówki na ¿ywo, ale tak¿e
uczestnictwa w zorganizowanym, kulturalnym kibicowaniu. Zabawa by³a tak
dobra, ¿e dzieci wyrazi³y chêæ uczestnictwa w kolejnych wyjazdach na fazê
fina³ow¹ Plusligi 2011.

Dru¿yna z Lesznowoli na turnieju w Bie¿uniu

Szkolne wyjazdy na du¿e imprezy sportowe sta³y siê ju¿ tradycj¹ – Uczniowie z ZSP w Lesznowoli
na meczu Plusligi kibicuj¹ siatkarzom

Iwona Radziewicz,
Pawe³ Janus
Nauczyciele WF
ZSP Lesznowola
Siatkarki LUKS Set Lesznowola w akcji
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Akcja Zima 14-25 lutego 2011r.

Zespó³ Szkó³ Publicznych w Lesznowoli ul. Szkolna 8
Data
(dzieñ tygodnia)

Godziny zajêæ

Rodzaj zajêæ

I tydzieñ
14.02 (poniedzia³ek)

9:00 – 11:00
11:00 – 15:00

Pi³ka siatkowa,
gry i zabawy na hali sportowej i lodowisku.

15.02 (wtorek)

9:00 – 11:00
11:00 – 15:00

Pi³ka siatkowa,
wyjazd na p³ywalniê.

16.02 (roda)

9:00 – 11:00
11:00 – 15:00

Pi³ka siatkowa,
wyjazd na tor lodowy „Stegny”.

17.02 (czwartek)

9:00 – 11:00
11:00 – 15:00

Pi³ka siatkowa,
gry i zabawy na hali sportowej i lodowisku.

18.02 (pi¹tek)

9:00 – 11:00
11:00 – 15:00

Pi³ka siatkowa,
wyjazd do kina.

II tydzieñ
9:00 – 11:00
11:00 – 15:00
9:00 – 11:00
11:00 – 15:00

Pi³ka siatkowa,
gry i zabawy na hali sportowej i lodowisku.
Pi³ka siatkowa,
wyjazd na krêgle.

23.02 (roda)

9:00 – 11:00
11:00 – 15:00

Pi³ka siatkowa,
gry i zabawy na hali sportowej i lodowisku.

24.02 (czwartek)

9:00 – 11:00
11:00 – 15:00

Pi³ka siatkowa,
wyjazd do wodnego parku „Warszawianka”.

25.02 (pi¹tek)

9:00 – 11:00
11:00 – 15:00

Pi³ka siatkowa,
wyjazd do kina.

21.02 (poniedzia³ek)
22.02 (wtorek)

*Uczestnicy ferii ponosz¹ op³aty za przejazdy autokarem oraz bilety wstêpu.
Prowadziæ zajêcia bêd¹: I tydzieñ: Kamil Strza³kowski; II tydzieñ: Pawe³ Janus

Klasy 0-III
Data
(dzieñ tygodnia)

Godziny zajêæ

Rodzaj zajêæ

I tydzieñ
14.02 (poniedzia³ek)

8:00 - 13:00

Gry i zabawy sportowe, zajêcia plastyczne, zajêcia komputerowe.

15.02 (wtorek)

8:00 - 13:00

Wyjazd na p³ywalniê.

16.02 (roda)

8:00 - 13:00

Wyjazd na krêgle.

17.02 (czwartek)

8:00 - 13:00

Wyjazd do kina.

18.02 (pi¹tek)

8:00 - 13:00

Gry i zabawy sportowe, zajêcia plastyczne, zajêcia komputerowe.

II tydzieñ
21.02 (poniedzia³ek)

8:00 - 13:00

Gry i zabawy sportowe, zajêcia plastyczne, zajêcia komputerowe.

22.02 (wtorek)

8:00 - 13:00

Wyjazd na p³ywalniê

23.02 (roda)

8:00 - 13:00

Wyjazd na krêgle..

24.02 (czwartek)

8:00 - 13:00

Wyjazd do kina.

25.02 (pi¹tek)

8:00 - 13:00

Gry i zabawy sportowe, zajêcia plastyczne, zajêcia komputerowe.

Uczestnicy programu ,,Akcja Zima 2011 pokrywaj¹ koszty zajêæ odbywaj¹cych siê poza szko³¹.
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Konkursy
informatyczne
miniLOGIA 9
oraz LOGIA 11
Beatyfikacja
patrona szko³y
Jesteœmy bardzo szczêœliwi, ¿e Ojciec
Œwiêty – Benedykt XVI wyrazi³ zgodê na
og³oszenie dekretu o uznaniu cudu za
wstawiennictwem Jana Paw³a II. Beatyfikacja Jana Paw³a II odbêdzie siê 1 maja.
Z pewnoœci¹ bêdzie to niezwykle wa¿ny dzieñ dla ca³ej spo³ecznoœci szkolnej.

Sukces
Aleksandry
Kowalczyk

W bie¿¹cym roku szkolnym odby³y siê
dwa konkursy informatyczne pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oœwiaty – miniLOGIA 9 dla uczniów szko³y
podstawowej oraz LOGIA 11 dla uczniów
gimnazjum. Podczas obu konkursów
uczniowie musieli rozwi¹zaæ zadania w
jêzyku LOGO. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowali siê:
• ze szko³y podstawowej:
– Rafa³ Skrzypiñski,
– Joanna Bober,
– Marta Cendrowska,
– Emil Zió³kowski,
– Szymon Cichocki,
– Tomasz Drobkiewicz,
• z gimnazjum:
– Katarzyna Godek,
– Anna Pater.
Wszystkim uczniom gratulujemy i
¿yczymy powodzenia w kolejnych etapach.
Jacek Tuzinek
ZS w £azach

Rozstrzygniêcie
etapu szkolnego
konkursów
pod patronatem
Ministra Edukacji
Pomagamy
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 klasy III b:
• jêzyk polski: Nina Banaszek i Veronika Brze¿owska;
• matematyka: Krzysztof Antoniak.
¯yczymy owocnej pracy i powodzenia!

Szko³a w £azach chêtnie anga¿uje siê
w dzia³alnoœæ charytatywn¹. Jednym
z przyk³adów jest organizowany m.in.
w grudniu kiermasz dobroczynny. Pragniemy podkreœliæ, ¿e w tym roku do naszej
akcji w³¹czy³o siê naprawdê wielu ludzi
dobrej woli – rodzice, uczniowie, pracownicy szko³y. Dziêki nim na szkolnym kiermaszu pojawi³y siê m.in. smakowite pierniki, filcowe doniczki, rêcznie wykonane
karty œwi¹teczne czy piêkne przedmioty
ozdobione technik¹ decoupage.
Ogromne s³owa podziêkowania nale¿¹ siê rodzicom. Podarowali oni potrzebuj¹cym ubrania, buty, ksi¹¿ki, zabawki, s³odycze itp. Przekazaliœmy te œwi¹teczne podarunki wychowankom Domu
Dziecka w Bia³owie¿y i Walendowie. Jak
poinformowali nas ich opiekunowie,
imienne paczki sprawi³y dzieciom wiele
radoœci.

Uczennica klasy IIIB gimnazjum –
Aleksandra Kowalczyk zajê³a I miejsce
w konkursie recytatorskim na poezjê lub
prozê Juliusza S³owackiego, organizowanym przez VII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im Juliusza S³owackiego w Warszawie.
Wrêczenie nagród wraz z popisem recytatorskich umiejêtnoœci konkursowej
trójki odby³o siê podczas œwiêta szko³y
(15 XII 2010).
Zachêcamy uczniów gimnazjum do
brania udzia³u w kolejnej edycji tego
konkursu, poniewa¿ jest to znakomita
okazja do zapoznania siê z klimatem liceum, jego nauczycielami i uczniami. Oli
gratulujemy, ¿yczymy powodzenia w dalszym rozwoju zdolnoœci recytatorskich
i mamy nadziejê, ¿e w przysz³oœci zobaczymy j¹ na scenie któregoœ z teatrów.
Urszula Bulicz
ZS £azy

VII Gminne
Teatralia
Czerwony Kapturek
i Z³a Czarownica
wyró¿nione
Tegoroczne VII Gminne Teatralia odby³y siê 9 i 10 grudnia. Wziê³a w nich
udzia³ miêdzy innymi grupa z naszej
szko³y – klasa IV a. Spektakl, którzy przygotowali uczniowie pod kierunkiem
pani Beaty Czeladko, zyska³ uznanie w
oczach jury i zosta³ nagrodzony II miejscem. Przedstawienie nosi³o tytu³ „Nie
ma tego z³ego, co by na dobre nie wysz³o”. Jednoczeœnie spoœród wszystkich
kreacji aktorskich wyró¿nione zosta³y
dwie: postaæ Czerwonego Kapturka (odgrywana przez Nataliê Œlusarsk¹) i Z³ej
Czarownicy (prezentowana przez Oliwiê
Piecyk). Obie dziewczynki otrzyma³y
dyplomy i nagrody. Ca³ej klasie, wyró¿nionym uczennicom oraz pani Beacie
serdecznie gratulujemy!
Izabela Kukulska
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Szkolna wigilia
21 grudnia 2010 roku mogliœmy
œwiêtowaæ nasz¹ szkoln¹ Wigiliê, która jak co roku, przybli¿a nas – uczniów,
rodziców, pracowników szko³y, do tych
najbardziej rodzinnych Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. W tym roku, w przeciwieñstwie do ubieg³orocznych praktyk, czêœciowo œwiêtowaliœmy wszyscy razem
na hali sportowej, a czêœciowo w naszych ma³ych spo³ecznoœciach klasowych.
Tradycyjnie ju¿, klasy trzecie szko³y
podstawowej by³y odpowiedzialne za
przygotowanie przedstawienia o treœci

zwi¹zanej z narodzeniem Dzieci¹tka Jezus w Betlejem. Dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu dzieci z klasy III a, III b
i III c mogliœmy uczestniczyæ w przepiêknym i g³êbokim w swoim przeka-

zie „Misterium o Bo¿ym Narodzeniu”.
Dialog Ludzi Œwiat³oœci
z LudŸmi Mroku w wykonaniu klasy III a wydawa³ siê
przemawiaæ do tych m³odszych i tych starszych. Niós³
on bowiem przekaz o prawdziwoœci Narodzin Jezusa:
Boga-Cz³owieka. Ca³oœæ
piêknie dope³nia³y uk³ady taneczne w wykonaniu klasy
III b. Ciê¿ko by³oby oddaæ atmosferê tych Œwi¹t bez kolêd i pastora³ek. A to ju¿ wielka zas³uga klasy IIIc.
Dziêkujemy wszystkim za zaanga¿owanie i w³o¿on¹ pracê w to œwi¹teczne
przedsiêwziêcie.
Anna Ginda
Olga Kijewska
Olivia Kaczyñska
Aleksandra Cichocka

Akcja Zima 14-25 lutego 2011r.
Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II w £azach

14.02.2011

Wyjazd na Basen  Raszyn

15.02.2011

Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik  Warszawa
(bilet wstêpu 13 z³)

16.02.2011

Wyjazd na Krêgle  Warszawa  Hulakula
(bilet wstêpu 2 godz. 18 z³)  godz. 12.00

17.02.2011

Wyjazd na £y¿wy  Stegny Warszawa
(bilet wstêpu 7 z³)

18.02.2011

Mecz pi³ki no¿nej  £azy  hala przy szkole

Mistrzostwa Gminy Lesznowola
Szkó³ Podstawowych w unihokeju
W Mistrzostwach Gminy Lesznowola w Unihokeju Szkó³ Podstawowych rywalizacja dotyczy³a przede wszystkim
szko³y z £az oraz Nowej Iwicznej. W decyduj¹cych spotkaniach pad³y identyczne wyniki – 2:1. Wœród ch³opców najlepsi okazali siê hokeiœci z £az, a wœród
dziewcz¹t uczennice z Nowej Iwicznej.
W mistrzostwach wziê³a udzia³ równie¿
reprezentacja Niepublicznej Integracyjnej Szko³y Podstawowej w Mysiadle,
która musia³a zadowoliæ siê trzeci¹
pozycj¹.
Mistrzowie Gminy Lesznowola w
Unihokeju grali w sk³adzie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dobies Dominik,
Trzeœniewski Mateusz,
Wierzbiñski Adam,
Tokarczyk Szczepan,
Perzyna Olaf,
Bia³ecki Piotr,
Chludziñski Igor,
Szmalc Pawe³,
Sêkulski Karol,
Mruk Jakub,
Voigt Patryk.

Koszykówka
Dziewczyny z £az
zdoby³y mistrzostwo!
21.10.2010 odby³y siê kolejne zawody sportowe wynikaj¹ce z kalendarza
ZSZ. Tym razem szko³y gimnazjalne rywalizowa³y w grach zespo³owych – koszykówce dziewcz¹t i ch³opców. Dziewczêta wygra³y ze wszystkimi przeciwniczkami i bez straty punktu zajê³y
I miejsce, uzyskuj¹c awans na szczebel
powiatowy. Natomiast ch³opcy po rozegraniu dwóch meczy zajêli II miejsce
ponosz¹c jedn¹ pora¿kê i wygrywaj¹c
jeden mecz.
Oto sk³ad Mistrzyñ Gminy Lesznowola w koszykówce:
– Bober Weronika,
– Byra Diana,
– Dolska El¿bieta,
– Filipek Katarzyna,
– Kaczor Marta,
– Pasek Matylda,
– Pater Anna,
– Pazura Karolina,
– Sobol Katarzyna,
– Trêbicka Zofia,
– Tylenda Olga.

Jacek Tuzinek
Daniel Chyliñski
ZS £azy

Marcin Chuchliñski
ZS w £azach
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Mistrzowie Gminy Lesznowola
w minikoszykówce dziewcz¹t
i ch³opców
Sk³ad Mistrzyñ Gminy Lesznowola
27.10.2010 w hali sportowej przy naszej szkole odby³y siê zawody sportowe w minikoszykówce dziewcz¹t
i ch³opców. Dziewczêta, wygrywaj¹c po
zaciêtym meczu z dru¿yn¹ z Nowej
Iwicznej, zajê³y I miejsce. Ch³opcy równie¿ wygrali wszystkie swoje mecze
i bez straty punktu zajêli I miejsce
w Gminie Lesznowola. Obie dru¿yny
wywalczy³y awans do zawodów powiatowych.

w minikoszykówce:
– Doniec Julia,
– Kamiñska Wiktoria,
– Nasi³owska Weronika,
– Martyna Da³kowska,
– Jab³oñska Paulina,
– Ciê¿kowska Olga,
– Orzo³ Sylwia,
– Walczuk Jagoda,
– Dolska Maria,
– Bober Joanna,
– Bezier-Zych Aleksandra,

– Madziar Ewa.
Opiekun: Maciej Krakowski
Sk³ad Mistrzów Gminy Lesznowola
w minikoszykówce:
– Wierzbiñski Adam,
– Chludziñski Igor,
– Grzybowski Dominik,
– Dobies Patryk,
– Nowakowski Piotr,
– Piaszczak Kacper,
– Trzeœniewski Mateusz,
– Mioduszewski Mateusz,
– Dudek Dawid,
– Perzyna Olaf,
– Wrotek Daniel,
– Sobol Pawe³.
Jacek Tuzinek
Opiekun ZS w £azach

Chopin w Nowej Iwicznej
14.12.2010r w ZSP w Nowej Iwicznej
w ramach obchodów Roku Chopinowskiego odby³a siê wielka gala poœwiêcona naszemu wybitnemu kompozytorowi. Nadzór nad obchodami i przygotowaniami do nich sprawowa³ dyrektor
szko³y pan Pawe³ ¯urowski.
Do tej uroczystoœci uczniowie przygotowywali siê od pocz¹tku roku szkolnego…
• W ramach prowadzonego ko³a teatralnego (wolontariat uczniowski-opiekun M. Mikusek) uczennice klasy 2
gimnazjum Daria Kromer, Anita Nogowska oraz Joanna Brociek zorganizowa³y wœród dzieci klas I – III szko³y podstawowej konkurs recytatorski.
Wyst¹pi³o wielu przedstawicieli najm³odszych klas. Wszyscy aktorzy byli
hucznie oklaskiwani. Pan dyrektor ca³ym sercem kibicowa³ ma³ym aktorom
trzymaj¹c za nich kciuki gdy wystêpowali przed szkoln¹ publicznoœci¹.
• Jury mia³o wielki k³opot z wy³owieniem laureatów. Nagrodzono 6
uczniów, ale wszyscy zostali wyró¿nieni ponownymi burzliwymi brawami.
· Zorganizowano równie¿ konkurs plastyczny pt. „Mój Chopin”. Organizatorami konkursu by³a pani M. WoŸniak-K³oda i pan M. Ciê¿kowski. Konkurs obejmowa³ trzy kategorie: 1 kat.
– uczniowie klas I – III szko³y podstawowej, 2 kat. uczniowie klas IV – VI

szko³y podstawowej, 3 kat.
uczniowie gimnazjum. Wykonano prace ró¿nymi technikami plastycznymi. Nasi szkolni
artyœci podeszli do tematu powa¿nie i bardzo profesjonalnie. Powsta³y du¿ego formatu
plakaty przedstawiaj¹ce Fryderyka Chopina, które charakteryzowa³y siê ogromnym wyczuciem estetycznym i zrozumieniem tematu. Po burzliwych obradach jury postanowi³o nagrodziæ a¿ 25 prac.
Wszystkie zg³oszone prace
wziê³y udzia³ w wernisa¿u towarzysz¹cemu uroczystoœciom. Na wernisa¿u zaprezentowano równie¿ prace dzieci
z ko³a plastycznego prowadzonego przez pani¹ M. WoŸniakK³odê.
Ekspozycja prac plastycznych
budzi³a wielki podziw wœród nauczycieli, rodziców i uczniów naszej szko³y, a aula szkolna zmieni³a siê w prawdziw¹ galeriê sztuki na wiele dni.
Agnieszka Huber
Ma³gorzata Mikusek
Ma³gorzata WoŸniak-K³oda
ZSP w Nowej Iwicznej
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Nauka te¿ mo¿e byæ zabaw¹
Dok¹d wybraæ siê z dzieckiem, które widzia³o ju¿ chyba wszystko i niewiele rzeczy mo¿e je zainteresowaæ? Czy jest miejsce, w którym nawet niesforny kilku- czy kilkunastolatek nie bêdzie nikomu przeszkadza³? Gdzie mo¿emy poczuæ siê swobodnie, bez obawy, ¿e jesteœmy
intruzami, bez ostrzegania podopiecznych: „Nie dotykaj!”?
Osobom zastanawiaj¹cym siê nad odpowiedzi¹ na tego typu
pytania polecam Centrum Nauki Kopernik. Do Centrum wybra³am siê wraz z uczniami klas
pi¹tych Szko³y Podstawowej w
Nowej Iwicznej i ich nauczycielami. Moi uczniowie nie nale¿¹
do najspokojniejszych, za to,
jak to dzieci, uwielbiaj¹ dotykaæ, sprawdzaæ, testowaæ…
Wyprawa do CN Kopernik

Akcja Zima 14-25 lutego 2011r.
w Zespole Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej
I tydzieñ
14.02 – 18.02.2011r

II tydzieñ
21.02 – 25.02.2011r

(poniedzia³ek) 9.00  13.00
1. Bohaterowie bajek zaj. plastyczne
2. Zabawy ze skakank¹ i pi³k¹
3.Turniej tenisa sto³owego
9.00  11.00 M.Mikusek
4. Zajêcia sportowe dla gimnazjum
10.00-12.00  D.Grad

(poniedzia³ek) 9.00  13.00
1. Papierowy wiat origami
2. Rozgrywki w dwa ognie
3. Biegi sztafetowe/ zabawy z pi³k¹
9.00-11.00  A.Huber
4. Zajêcia sportowe dla gimnazjum
10.00-12.00  G.Ros³on

(wtorek) 9.00  13.00
1. Gry umys³owe  strategiczne
2. Zabawy na wie¿ym powietrzu
3. Rozgrywki w dwa ognie
9.00-11.00  M.Mikusek
4.Zajêcia sportowe dla gimnazjum
10.00-12.00  D.Grad

(wtorek) 9.00  13.00
1. Pastelowa zima  zaj.plastyczne
2. Rozgrywki pi³ki no¿nej
3. Turniej unihokeja
9.00-11.00  A.Huber
4.Zajêcia sportowe dla gimnazjum
10.00-12.00  G.Ros³on

(roda) 9.00  12.00
1. Wyjazd na basen do Raszyna.
Wyje¿d¿aj¹ wszyscy (stroje, klapki, rêczniki)
Wyjazd 9.15
Powrót ok. 13.00
M.Mikusek, D.Grad

(roda) 9.00  12.00
1. Wyjazd na basen do Raszyna.
Wyje¿d¿aj¹ wszyscy (stroje, klapki, rêczniki)
Wyjazd 9.15
Powrót ok. 13.00
A.Huber, G.Ros³on

(czwartek) 9.00  12.00
1. Wyjazd do Multikina.
Wyje¿d¿aj¹ wszyscy
Wyjazd 9.00
Powrót ok. 12.00
M.Mikusek, D.Grad

(czwartek) 9.00  12.00
1.Wyjazd do Multikina.
Wyje¿d¿aj¹ wszyscy
Wyjazd 9.00
Powrót ok. 12.00
A.Huber, G.Ros³on

(pi¹tek) 9.00  13.00
1. Turniej zbijaka
2. Piszemy wiersze o zimie
3. Zabawy z chust¹ animacyjn¹
9.00-11.00  M.Mikusek
4. Zajêcia sportowe dla gimnazjum
10.00-12.00 - D.Grad

(pi¹tek) 9.00  13.00
1. Turniej kometki
2. Turniej tenisa sto³owego
3. W krainie fantazji  zaj. plastyczne
9.00-11.00  A.Huber
4. Zajêcia sportowe dla gimnazjum
10.00-12.00  G.Ros³on

okaza³a siê dla nas strza³em w dziesi¹tkê – dzieci mog³y swobodnie chodziæ po
piêtrach i salach, dotykaæ eksponatów,
przeprowadzaæ doœwiadczenia, eksperymentowaæ, testowaæ maszyny. To miejsce to prawdziwy raj dla ciekawych œwiata. Zwiedzaj¹cy korzystaj¹ z interaktywnych stanowisk, prowadz¹ obserwacje,
zg³êbiaj¹ tajniki nauki, która nie ma tu
tajemnic i jest zabaw¹! Tu nigdy nie jest
nudno! Wszystkim pi¹toklasistom wizyta w Centrum sprawi³a ogromn¹ frajdê.
Uczniowie biegali od stanowiska do stanowiska z b³yszcz¹cymi oczyma i rumieñcami na twarzach.
Nie sposób opowiedzieæ o wszystkich
eksponatach, których zgromadzono w kilku tematycznych galeriach ponad 450. Na
pocz¹tek proponujemy przedstawienie Teatru Robotycznego, w którym we fragmencie Bajek robotów wystêpuj¹… roboty –
rzecz pozostawiaj¹ca niezapomniane wra¿enia. W poszczególnych galeriach mo¿na poznaæ zasady dzia³ania dŸwigni, rozchodzenia siê fal dŸwiêkowych i œwiat³a,
samodzielnie wyprodukowaæ pr¹d elektryczny, przyjrzeæ siê, jak powstaje tornado oraz prze¿yæ trzêsienie ziemi. Arena
to okazja do sprawdzenia sprawnoœci fizycznej i porównania w³asnych osi¹gniêæ
z wynikami dzikich zwierz¹t. Na uczniach
du¿e wra¿enie zrobi³a laserowa harfa, wahad³o Foucaulta, witaj¹ce zwiedzaj¹cych,
a tak¿e ³o¿e Fakira. Dzieci chwali³y wodne eksperymenty, wejœcie do bañki mydlanej, a tak¿e pojedynek na fale mózgowe,
polegaj¹cy na przesuniêciu kulki na pole
przeciwnika za pomoc¹ myœli.
Chocia¿ czêœæ eksponatów nie dzia³a, a zarezerwowanie miejsca dla grupy
graniczy niemal z cudem, pi¹toklasiœci
z Nowej Iwicznej szczerze polecaj¹ wyprawê do Centrum Nauki Kopernik,
gdzie ka¿dy, nie tylko dziecko, aktywnie i atrakcyjnie spêdza czas, bawi¹c siê,
a przy tym „bezboleœnie” ucz¹c wielu
po¿ytecznych rzeczy.
Milena Stochel
ZSP w Nowej Iwicznej
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Czy kultura jest warta zachodu?
Co mog³oby daæ dzieciom w miarê
regularne odwiedzanie filharmonii i s³uchanie coraz to nowszych i ciekawszych
koncertów? Jakie korzyœci moglibyœmy
przekazaæ najm³odszym dziêki dawaniu
im mo¿liwoœci obcowania ze sztuk¹,
powiedzmy, kilka razy w semestrze? Czy
warto? To nie jest wstêp do dywagacji
na temat marzeñ czy zachêta do przeprowadzenia jakiegoœ eksperymentu; to
pytania, na które poni¿ej znajduj¹ siê
rzetelne odpowiedzi. Znajduj¹ siê, bo
w³aœnie dzieci ze szko³y w Mysiadle
je¿d¿¹ do filharmonii i spêdzaj¹ tam
wiele chwil od samego pocz¹tku swojej
przygody ze szko³¹.
Kilkakrotnie w czasie szkolnego pó³rocza uczniowie zabierani s¹ w niedzielne po³udnia na spotkania z muzyk¹ najwy¿szej próby. Poznaj¹ klasyczn¹ spuœciznê kulturow¹ poprzednich pokoleñ
w interesuj¹cej dla nich formie. To nie
obowi¹zek, szkolny marazm czy po prostu nuda; to fascynuj¹ca przygoda z kultur¹, któr¹ uczniowie szko³y w Mysiadle maj¹ szanse prze¿ywaæ od samego
pocz¹tku. Od pocz¹tku rozumianego w
dwojaki sposób: wyjazdy do filharmonii
organizowane s¹ bowiem od za³o¿enia
szko³y, ale te¿ (co chyba nawet istotniejsze) dzieci mog¹ braæ udzia³ w koncertach ju¿ od zerówki.
Wspó³czesny œwiat nie jest przychylny prawdziwemu piêknu. Pojêcie piêkna zosta³o wypaczone przez media, kulturê masow¹, konsumpcyjny styl ¿ycia.
Z drugiej strony nie ma co siê dziwiæ,
wszak sztuka i wysokie piêkno w naszych, praktycznych do bólu, czasach nie

ma racjonalnego powodu do istnienia,
nieprawda¿?
Jednak to, co uda³o siê do tej pory
osi¹gn¹æ dziêki wyjazdom do filharmonii obala postawion¹ wy¿ej tezê. Nie
chodzi tu, bowiem o snobizm, pieni¹dze, o „bycie kimœ wiêcej”. Chodzi tu o
wykszta³canie wra¿liwoœci na otaczaj¹cy nas œwiat, o dostrzeganie niezwyk³oœci muzyki, a szerzej – ca³ej sztuki i kultury. ¯ycie nie sprzyja g³êbokim refleksjom nad sensem czy kontemplacji piêkna; dlatego tym bardziej powinniœmy
staraæ siê, by najm³odsze pokolenie mia³o dostêp – choæ na moment – do œwiata spokoju i emocji g³êbszych ni¿ te, które zwyk³y towarzyszyæ nam w czasie
zwyczajnych tygodni.
Podczas wyjazdów dzieci ucz¹ siê
wielu rzeczy. Choæ mo¿e raczej lepiej
u¿yæ zwrotu „przy okazji” zamiast suchego „podczas”. Bowiem nie s¹ to przecie¿ lekcje w ³awkach, jest to o wiele ciekawsze uczenie siê przez doœwiadczanie kultury na w³asnej skórze. Spojrzenie na kulturê z pozycji jej uczestnika
przynosi o wiele wiêcej korzyœci, ni¿ poznawanie jej z perspektywy szkolnej ³awki. Dzieci dowiaduj¹ siê, ¿e muzykê
mo¿na traktowaæ inaczej ni¿ jako t³o dla
robienia lekcji czy przyrz¹dzania sobie
kolacji. Ucz¹ siê, zatem jej g³êbszego
prze¿ywania, zaczynaj¹ j¹ doceniaæ i
widz¹ w niej pe³nowartoœciow¹ ga³¹Ÿ
ludzkiej dzia³alnoœci. Dzieci zauwa¿aj¹
tak¿e, ¿e zatapianie siê w dŸwiêkach
muzyki mo¿e stanowiæ alternatywê dla
typowego sposobu spêdzania wolnego
czasu – telewizji czy komputerowych gier.

Ponadto przebywaj¹c w miejscu takim jak filharmonia dzieci zdobywaj¹
doœwiadczenie w dziedzinie tak istotnej,
jak¹ jest kultura osobista. W tej instytucji kultury zaczynaj¹ poznawaæ meandry
dobrego zachowania, co niezmiernie
u³atwia im funkcjonowanie na póŸniejszych etapach poznawania ludzi i ró¿norakich sytuacji.
Dodaæ warto, ¿e nic nie stoi na przeszkodzie, by uczestniczyæ w tych wyprawach w poszukiwaniu sztuki wraz z rodzicami. Niektórzy uczniowie w³aœnie ze
swoimi najbli¿szymi bior¹ udzia³ w organizowanych przez szko³ê wyjazdach,
by wspólnie pos³uchaæ cudownej muzyki. Mo¿e to sprzyjaæ póŸniejszym rozmowom na tematy muzyczne, a tak¿e –
kto wie? – oka¿e siê impulsem, który
spowoduje rozpoczêcie nauki gry na
instrumencie lub tradycjê wspólnego
s³uchania p³yt w domowym zaciszu.
Jak widaæ, korzyœci z tego, ¿e najm³odsi s³uchaj¹ piêknej muzyki i obcuj¹
z kultur¹ wysok¹ w filharmonii s¹ – nie
ma co baæ siê tego s³owa – wielkie, choæ
mo¿e nie widaæ ich na pierwszy rzut oka.
Ale mo¿e to i nie najgorzej, ¿e ich od
razu nie sposób zobaczyæ. Nasz wyliczony, wymierzony œwiat przyzwyczai³ nas
do tego, ¿e wszystko jest jasne i czytelne, a jeœli nie jest to pewnie wykazuje
siê zbyt ma³ym pierwiastkiem praktycznoœci i nie przynosi korzyœci. Pewnie z
pewnego punktu widzenia tak w³aœnie
jest, ale pozwólmy sobie czasem na odciêcie siê od tego formalnego ¿ycia,
które nie zauwa¿a indywidualnoœci i delikatniejszych odcieni naszych osobowoœci.
Joanna P³atek
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
w SP w Mysiadle

Warsztaty literackie
W grudniu wszyscy uczniowie S³onecznej szko³y wziêli udzia³ w projekcie
firmowanym przez Wyspy Leonarda –
Akademiê dzieci ciekawych œwiata. W ramach tego przedsiêwziêcia odby³y siê
spotkania z Markiem Samselskim oraz
warsztaty literackie, podczas których
dzieci wspólnie pisa³y bajkê. Czêœæ zajêæ odby³a siê w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mysiadle, czêœæ w szkole.
Marek Samselski to olsztyñski dziennikarz, publicysta, autor wielu tekstów

literackich, piosenek, opowiadañ i bajek.
Co sk³oni³o pana Marka do napisania bajek? Jak sam twierdzi – przypadek, no i
po czêœci fakt, ¿e ma w³asne, kilkuletnie dzieci.
Podczas pierwszej czêœci spotkanie
m³odsi uczniowie brali udzia³ w zabawach, kalamburach wymyœlanych przez
autora, zaœ starsi mieli okazjê porozmawiania z twórc¹ o jego warsztacie pisarskim, procesie powstawania bajek, o
tym, sk¹d autor bierze swoje pomys³y.

Pan Marek Samselski w czasie spotkania
z uczniami naszej szko³y
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W drugiej czêœci spotkania, która
mia³a formê warsztatów, dzieci wspólnie pisa³y bajkê. Wymyœla³y postaci,
nadawa³y im imiona, fabu³ê, zakoñczenie bajki. Praca czêstokroæ przebiega³a
burzliwie, ale jej efekty s¹ bardzo interesuj¹ce.
Gotowe bajki, po zredagowaniu
przez Marka Samselskiego, trafi³y do
ka¿dego ucznia, by z dum¹ móg³ podpisaæ siê jako wspó³autor tekstu.

Zajêcia wiele wnios³y w
rozbudzanie dzieciêcej
wyobraŸni oraz umiejêtnoœæ pos³ugiwania jêzykiem, jako tworzywem literackim.
Ma³gorzata Gajcy
Wicedyrektor, nauczyciel
jêzyka polskiego
w SP w Mysiadle

Jase³ka
Dobrze byæ kolêdnikiem lecz tylko Pastuszkiem
ko¿uch plecy mu grzeje, gwiazda wska¿e dró¿kê
Dobrze byæ kolêdnikiem ale tylko Królem,
ma koronê ze z³ota i piêkn¹ koszulê
Dobrze byæ kolêdnikiem lecz tylko Anio³em
dŸwigaæ skrzyd³a puchate, z drutu aureolê.

22 grudnia, w przedostatni¹ œrodê
starego roku i w ostatni dzieñ nauki
przed przerw¹ œwi¹teczn¹, uczniowie
i nauczyciele szko³y w Mysiadle obejrzeli
Jase³ka zaprezentowane przez dzieci
z obydwu oddzia³ów przedszkolnych.
Tradycyjnie ju¿ po raz trzeci szeœciolatki w rolach pasterzy, królów i anio³ów wprowadzi³y widzów w œwi¹teczny
nastrój oraz magiê nadchodz¹cych dni.

Ju¿ od po³owy listopada dzieci æwiczy³y
rolê, przygotowywa³y œwi¹teczn¹ dekoracjê, wspólnie wykleja³y postacie Józefa, Maryi i Dzieci¹tka, wycina³y gwiazdy, projektowa³y szopkê. Przy pomocy
rodziców kompletowa³y piêkne stroje.
Pracy by³o bez liku, ale by³o warto, efekt
by³ wspania³y.
Widzowie, ulegaj¹c nastrojowi, razem z ma³ymi aktorami œpiewali znane

kolêdy i pastora³ki, z zainteresowaniem
s³uchaj¹c tych nowych, jeszcze nieznanych.
Szeœciolatki mia³y du¿o pracy, bo
przedstawienie w tym dniu odby³o siê
dwa razy. Pierwszy raz dla dzieci ucz¹cych siê na pierwsz¹ zmianê, drugi raz
dla dzieci maj¹cych zajêcia po po³udniu.
Tak by³o przed œwiêtami, a po nowym
roku 14 stycznia do szko³y zostali zaproszeni rodzice. Teraz oni oklaskiwali swoje pociechy, podziwiali stroje, które sami
dla nich przygotowali, wspólnie siê bawili, œpiewali kolêdy i pastora³ki. Oklaskom nie by³o koñca.
Ewa Janiga
nauczyciel oddzia³u przedszkolnego

Dzieci z Mysiad³a maj¹ now¹ wietlicê!
18 listopada br. zosta³y oddane do u¿ytku œwie¿o wyremontowane trzy sale w budynku s¹siaduj¹cym ze Szko³¹ Podstawow¹ w Mysiadle z
przeznaczeniem na szkoln¹
œwietlicê. W jednym z pomieszczeñ prowadzone s¹ zajêcia pozalekcyjne. Godziny
pracy œwietlicy nie zmieni³y

siê, nadal jest czynna w godzinach 7.30-18.00. Oddane sale
w sposób znaczny wp³ywaj¹
na jakoœæ pracy szko³y oraz na
komfort spêdzania czasu wolnego przez dzieci.
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Ozdoby choinkowe
W przedszkolu w Lesznowoli odby³
siê ju¿ drugi konkurs pt.: „Najpiêkniejsza ozdoba œwi¹teczna”. Dzieci w wieku od 3 do 5 lat wraz z rodzicami wykona³y ozdoby œwi¹teczne w domu i z³o¿yli je u swoich wychowawczyñ.
Organizatorkami konkursu by³y nauczycielki: Katarzyna Zañko i Milena
Wodziñska, które zebra³y 27 ozdób
œwi¹tecznych. Wraz z innymi nauczycielkami przedszkola dokonano oceny
prac. Wszystkie prace zosta³y nagrodzone ksi¹¿eczkami, s³odyczami oraz
dyplomami.
Katarzyna Zañko
Gminne Przedszkole w Lesznowoli

Kolêdowanie
w przedszkolu

Judo Grand Prix Mazowsza w £azach

Bo¿e Narodzenie to czas wyj¹tkowy dla nas wszystkich – równie¿ dla
najm³odszych.
Dzieci z przedszkola w Lesznowoli,
wyst¹pi³y w „Przedszkolnym konkursie kolêd i pastora³ek”, który odby³ siê
13 grudnia 2010roku. W konkursie
wziê³o udzia³ 16-ro dzieci, które przygotowywa³y siê w domu z rodzicami.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni p³yt¹ z kolêdami w wykonaniu dzieci,
s³odkim upominkiem oraz dyplomem.
Organizatorkami konkursu by³y nauczycielki: Katarzyna Zañko i Milena
Wodziñska.
Katarzyna Zañko
Gminne Przedszkole w Lesznowoli

W sobotê 5 lutego br. w £azach odby³ siê VII Miêdzynarodowy Turniej JUDO
o Puchar Wójta Gminy Lesznowola. Tradycyjnie by³ to pierwszy w 2011r. turniej rankingowy Warszawsko-Mazowieckiego Zwi¹zku Judo – Grand Prix Mazowsza. Dyrektor Zespo³u Obs³ugi Placówek
Oœwiatowych w Lesznowoli – Jacek Bulak przywita³ wszystkich uczestników z
Polski, ekipê z Litwy oraz przedstawicieli
Warszawsko-Mazowieckiego Zwi¹zku
Judo. Zawody uroczyœcie otworzy³ pan
Marian Ryszard Dusza – Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Lesznowola.
Turniej rozgrywany by³ w dwóch kategoriach wiekowych roczniki: 1999-

2000 i 1997-1998. W zawodach startowa³o 291 zawodników z klubów z nastêpuj¹cych miast: W³oc³awek, Ostrowiec Œwiêtokrzyski, £ódŸ, Bia³ystok, £owicz, Skierniewice, Sochaczew, Grodzisk
Mazowiecki, ¯yrardów, Pruszków, P³ock,
Kutno, Warszawa, zaœ Gminê Lesznowola reprezentowali zawodnicy z Nowej
Iwicznej.
Z UKS Iwiczna wystartowa³o 6 zawodników, z których Konrad Ruciñski zdoby³ srebrny medal w kategorii 46 kg. Najlepsz¹ zawodniczka w roczniku 19992000 zosta³a Angelika Szymañska kat. 40
kg U-13 Olimpijczyk W³oc³awek, natomiast najlepszym zawodnikiem okaza³
siê Kacper Wróbel z Olimpijczyka W³oc³awek. Wœród grypy starszej (rocznik
1997-1998) puchary najlepszych zawodników otrzymali Katarzyna Kasza Siódemka Sochaczew i Rafa³ Terlecki Politechnika Bia³ystok.
W klasyfikacji dru¿ynowej pierwsze
miejsce zdoby³ UKS Olimpijczyk W³oc³awek, za którym uplasowa³a siê Akademia Obrony Narodowej w Warszawie.
Trzecim miejscem zadowolili siê zawodnicy UKJ Bia³o³êka.
Wyniki zawodów i rankingi zawodników na stronie: http://www.rankingjudo.pl/
Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. Sportu
Uroczystego otwarcia zawodów dokona³ Marian Ryszard Dusza Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Lesznowola
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Kalendarz imprez sportowych w Gminie Lesznowola 2011
Lp.

Data

Nazwa imprezy, zawodów, dyscyplina

Miejsce

Szko³a
odpowiedzialna
z organizacjê
zawodów

1.

5.02.2011r.
sobota

VII Miêdzynarodowy Turniej M³odzików i Hala Sportowa w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1
Dzieci w JUDO o Puchar Wójta Gminy
Lesznowola

ZOPO, UKS
Iwiczna

2.

7.02.2011r.
12:00
poniedzia³ek

Mini Pi³ka Rêczna dziewcz¹t i ch³opców
(Szkolny Zwi¹zek Sportowy)

Hala Sportowa w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1

ZSP £azy

3.

3.03.2011r.
12:00
czwartek

Siatkówka dziewcz¹t i ch³opców
(Gimnazja) Szkolny Zwi¹zek Sportowy

Hala Sportowa
w Lesznowoli
ul. Szkolna 8

ZSP Lesznowola

4.

6.03.2011r.
9:00
niedziela

VII Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar
Mazowieckiego Zwi¹zku Pracodawców
w Gminie Lesznowola

Hala Sportowa w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1

MZPGL, ZOPO

5.

9.03.2011r.
g. 12:00
roda

Siatkówka dziewcz¹t (Gimnazja)
Szkolny Zwi¹zek Sportowy zawody
powiatu piaseczyñskiego

Hala Sportowa w
Lesznowoli
ul. Szkolna 8

SZS, ZSP
Lesznowola

6.

10.03.2011r.
g. 12:00
czwartek

Siatkówka ch³opców (Gimnazja) Szkolny Hala Sportowa
w Lesznowoli
Zwi¹zek Sportowy zawody powiatu
ul. Szkolna 8
piaseczyñskiego

SZS, ZSP
Lesznowola

7.

12.03.2011r.
g. 9:00
sobota

VII Memoria³ im. Marcina Rowiñskiego
w pi³ce no¿nej

Hala Sportowa w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1

ZOPO, UKS
Iwiczna

8.

16.03.2011r.
g. 12:00
roda

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

Hala Sportowa w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1

ZSP Lesznowola

9.

18.03.2011r.
g. 12:00
pi¹tek

Pi³ka Rêczna ch³opców i dziewcz¹t
(Gimnazja)
(Szkolny Zwi¹zek Sportowy)

Hala Sportowa w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1

ZS £azy

10. 21.03.2011r.
g. 12:00
poniedzia³ek

Mini Siatkówka dziewcz¹t
(Szko³y Podstawowe) Szkolny Zwi¹zek
Sportowy zawody powiatu
piaseczyñskiego

Hala Sportowa
w Lesznowoli
ul. Szkolna 8

SZS, ZSP
Lesznowola

11. 22.03.2011r.
g. 12:00
wtorek

Mini Siatkówka ch³opców (Szko³y
Podstawowe) Szkolny Zwi¹zek
Sportowy zawody powiatu
piaseczyñskiego

Hala Sportowa w
Lesznowoli
ul. Szkolna 8

SZS, ZSP
Lesznowola

12. 29.03.2011r.
g. 12:00
wtorek

Tenis Sto³owy dziewcz¹t i Ch³opców
(Szko³y Podstawowe i Gimnazja)
(Szkolny Zwi¹zek Sportowy)

Hala Sportowa w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1

ZSP Nowa Iwiczna

13. 26-27.03.2011r Turniej Tañca Sportowego w £azach
sobota-niedziela

Hala Sportowa w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1

ZOPO

14. 7.04.2011
g. 12:00
czwartek

Mini Pi³ka No¿na dziewcz¹t i ch³opców
Szkó³ Podstawowych (Szkolny Zwi¹zek
Sportowy)

Stadion w Lesznowoli
przy ul. Szkolnej 8

ZSP Lesznowola

15. 15.04.2011r.
g. 12:00
pi¹tek

Dwa ognie dziewcz¹t i ch³opców Szko³y
Podstawowe (Szkolny Zwi¹zek
Sportowy)

Hala Sportowa w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1

ZS Mroków
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Lp.

Data

Nazwa imprezy, zawodów, dyscyplina

Szko³a
odpowiedzialna
z organizacjê
zawodów

Miejsce

16. 20.04.2011r.
g. 12:00
roda

Ringo dziewcz¹t i ch³opców Gimnazjów
(Szkolny Zwi¹zek Sportowy)

Hala Sportowa w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1

ZSP w Mrokowie

17. 14.05.2011r.
g. 6:00
sobota

VI Zawody wêdkarskie w £azach

Staw w £azach
Ul. Przysz³oci

Ko³o Wêdkarskie
£azy II, ZOPO

18. 17.05.2011r.
g. 10:00
wtorek

Czwórbój Lekkoatletyczny Szkó³
Podstawowych dziewcz¹t (Szkolny
Zwi¹zek Sportowy) zawody gminne
i powiatu piaseczyñskiego

Stadion w Lesznowoli
przy ul. Szkolnej 8

SZS, ZSP
Lesznowola

19. 18.05.2011r.
g. 10:00
roda

Czwórbój Lekkoatletyczny Szkó³
Podstawowych ch³opców (Szkolny
Zwi¹zek Sportowy) zawody gminne
i powiatu piaseczyñskiego

Stadion w Lesznowoli
przy ul. Szkolnej 8

SZS, ZSP
Lesznowola

20. 19.05.2011r.
g. 10:00
czwartek

Liga Lekkoatletyczna Gimnazjów
dziewcz¹t (Szkolny Zwi¹zek Sportowy)
zawody powiatowe

Stadion w Lesznowoli
przy ul. Szkolnej 8

SZS, ZSP
Lesznowola

21. 20.05.2011r.
g. 10:00
pi¹tek

Liga Lekkoatletyczna Gimnazjów
ch³opców (Szkolny Zwi¹zek Sportowy)
zawody powiatowe

Stadion w Lesznowoli
przy ul. Szkolnej 8

SZS, ZSP
Lesznowola

22. 23.05.2011r.
g. 10:00
poniedzia³ek

Czwórbój Lekkoatletyczny Szkó³
Podstawowych (Szkolny Zwi¹zek
Sportowy) zawody miêdzypowiatowe

Stadion w Lesznowoli
przy ul. Szkolnej 8

SZS, ZSP
Lesznowola

23. 25.05.2011r.
g. 10:00
roda

Liga Lekkoatletyczna Gimnazjów
(Szkolny Zwi¹zek Sportowy) zawody
miêdzypowiatowe

Stadion w Lesznowoli
przy ul. Szkolnej 8

SZS, ZSP
Lesznowola

24. Maj-czerwiec

XI Miêdzyprzedszkolna Spartakiada
Jastrzêbiec 2011

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

ZOPO,
Przedszkole
w Jastrzêbcu

25. 28.05.2011r.
Sobota

IX Turniej Pi³ki Siatkowej Amatorów

Hala Sportowa w £azach
ul. Ks. S³ojewskiego 1

ZOPO, LUKS SET
Lesznowola

26. 29.05.2011r.
niedziela

XIII Turniej Pi³ki Siatkowej M³odziczek
o Puchar Wójta Gminy Lesznowola

Sala Gimnastyczna
w Lesznowoli
ul. Szkolna 8

ZOPO, LUKS SET
Lesznowola

27. 18.06.2011r
sobota

IX Mityng Gminy Lesznowola

Stadion w Lesznowoli
przy ul. Szkolnej 8

ZOPO, LUKS SET
Lesznowola

28. czerwiec

IV Zawody Wêdkarskie Rybka 2011
w Mysiadle

Staw rekreacyjno –
wêdkarski w Mysiadle
ul. Osiedlowa

Ko³o Wêdkarskie
w Mysiadle, ZOPO

29. czerwiec

XI Edycja Rozgrywek w Pi³ce No¿nej
o Puchar Wójta Gminy Lesznowola

Stadion w Lesznowoli
przy ul. Szkolnej 8

ZOPO, LUKS SET
Lesznowola

Rafa³ Skorek
G³ówny Specjalista ds. Sportu
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Relacje z otwartych imprez kulturalno artystycznych
GOK Lesznowola
z okresu grudzieñ 2010  styczneñ 2011

Teatralna Gmina
Na terenie Gminy Lesznowola dzia³a
bardzo wiele utalentowanych grup teatralnych z ciekawym repertuarem i z fajnymi pomys³ami, mogliœmy siê o tym
przekonaæ podczas Przegl¹du siódmej
edycji Gminnych Teatraliów.
9 i 10 grudnia w Sali Teatralnej Filii
Gminnego Oœrodka Kultury w Mysiadle
goœciliœmy na deskach naszej sceny 230
m³odych aktorów ze wszystkich szkó³,
œwietlic i z przedszkoli z terenu Gminy
Lesznowola.
Tegoroczne Teatralia odwiedzi³ Czarodziej Adam, który z prawdziwym
wdziêkiem i humorem zapowiada³ kolejne wystêpy. Atmosfera by³a wspania³a, dlatego ³atwo by³o zapomnieæ o rywalizacji czas spêdzaj¹c po prostu na
dobrej zabawie.
Od 2011 r. Gminne Teatralia zosta³y
objête honorowym patronatem ze strony Mazowieckiego Centrum Kultury
i Sztuki. Mi³o Nam by³o siê spotkaæ z zasiadaj¹c¹ w jury pani¹ Ann¹ Miziñsk¹ –
Kierownikiem Dzia³u Teatru i Tañca w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki.
W jury goœciliœmy tak¿e pani¹ Ewê Borkowsk¹ – Jab³oñsk¹ Naczelnik Wydzia³u
Promocji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz pana Roberta Kibalskiego – aktora filmowego i teatralnego, który ma na koncie wystêpy
w wielu polskich serialach. Dowiedzieliœmy siê, ¿e pan Robert jest mieszkañcem

Nowej Iwicznej i bardzo siê cieszy, ¿e tak
wiele osób w naszej gminie z powodzeniem bawi siê w teatr.
Na scenie podczas dwóch dni Konkursu pojawia³y siê kolorowe dekoracje, bajkowe postacie, ka¿demu spektaklowi towarzyszy³ humor. Spotkaliœmy Czerwone
Kapturki z ca³ej Europy, kilku wilków,
musicalowe koty, trzy smoki, czarnego
i bia³ego konia, kilka czarownic, nie jedn¹ parê królewsk¹, Œwiniopasa z córk¹,
króla bez szat (w szatach), kilku samotnych królewiczów szukaj¹cych ma³¿onek,
by³y te¿ prawdziwe krasnoludki, Jaœ
z Ma³gosi¹ i uda³o nam siê nawet podejrzeæ nauczycielki podczas przerwy.

Artyœci z klasy III ZS w £azach

Konkurs dla ka¿dej grupy wiekowej
wieñczy³a uroczysta gala. Statuetki, Z³ote maski i wyró¿nienia w wrêczali: Wójt
Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-W¹sik, Przewodnicz¹ca Rady Gminy
Lesznowola pani Bo¿enna Korlak, Skarbnik Gminy Lesznowola pani El¿bieta
Ob³uska, radny £ukasz Grochala, Jacek
Arendarski – prezes Mazowieckiego
Zwi¹zku Pracodawców w Gminie Lesz-

Przedstawienie w wykonaniu uczniów z klasy III
z ZSP w Lesznowoli

nowola oraz dyrektor GOK Lesznowola Jolanta Walentyna Sobolewska. Wyniki konkursu przedstawiaj¹ protoko³y
dostêpne na naszej stronie internetowej (www.gok-lesznowola.pl) w dziale:
TEATRALIA.
Wspó³organizatorami Gminnych Teatraliów byli: Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
Gminna Bibliotek Publiczna w Lesznowoli, Mazowiecki Zwi¹zek Pracodawców w Gminie Lesznowola, Bank Spó³dzielczy w Lesznowoli oraz Firma Wincanton. Medialny patronat nad imprez¹
obj¹³ Kurier Po³udniowy, poza tym wydarzenie upamiêtni³ pan Mariusz Kujaszewski z ITV Piaseczno. Za prowadzenie i nag³oœnienie imprezy odpowiedzialna by³a firma Neutrino z Piaseczna.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim
grupom i ich opiekunom za udzia³ w tym
gminnym teatralnym œwiêcie.
Magdalena £yszcz
Starszy instruktor ds. artystycznych
opiekun VII Gminnych Teatraliów

Gruszki na wierzbie ju¿ po raz trzeci
III Wielki Przegl¹d Twórczoœci Uczestników Zajêæ Cyklicznych w GOK Lesznowola pt. „Gruszki na wierzbie” odby³ siê w niedzielê 6 lutego 2011r
w Filli GOK w £azach od godz.15.00.
Na scenie zaprezentowali siê m.in.
Zespó³ Têcza, Chór Oktawa, m³odzi gitarzyœci i Retro Nutki. Po wystêpach
mo¿na by³o nacieszyæ oczy na wernisa¿u GOK-owskich pracowni.

Uroczystego otwarcia imprezy dokona³y: Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury pani Jolanta Walentyna Sobolewska oraz – w imieniu Wójt pani Marii
Jolanty Batyckiej W¹sik i ca³ej Rady
Gminy – Przewodnicz¹ca Rady pani Bo¿enna Korlak. Pani Przewodnicz¹ca zapewni³a zebranych goœci, ¿e zawarte w
nazwie Przegl¹du „Gruszki na wierzbie”
wcale nie s¹ obietnic¹ nie do spe³nie-

nia, okaza³o siê, ¿e widzia³a takie drzewo. – Trudno by³o mi w to uwierzyæ jednak mój m¹¿, który jest leœnikiem wyt³umaczy³ mi, a ja teraz mogê przekazaæ te
informacjê naszym czytelnikom, ¿e faktycznie istnieje bardzo rzadki i nierodzimy w
naszej florze gatunek drzewa – Pyrus salicifolia Pall (grusza wierzbolistna), ze
wzglêdu na liœcie przypominaj¹ce liœcie
wierzbowe nazywany powszechnie „grusz-
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ka na wierzbie”. Tak wiêc nie ma rzeczy
niemo¿liwych! Tak¿e dla naszych uczestników zajêæ, którzy stale siê rozwijaj¹
zadziwiaj¹c nas wspania³ymi osi¹gniêciami. 2010 rok obfitowa³ w nagrody
i wyró¿nienia gminnych, powiatowych
a tak¿e ogólnopolskich Konkursów dla
Naszych GOKowiczów, którzy tego niedzielnego popo³udnia mogli zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci.
Pierwsz¹ czêœci¹ Przegl¹du by³y wystêpy artystyczne, rozpocz¹³ Zespó³
œpiewaczy Têcza z Nowej Woli pod kierownictwem muzycznym Tomasza Nowaka (skrzypce) i Grzegorza Toporowskiego (akordeon). Têcza w tym roku
bêdzie obchodzi³a 25-lecie swojej dzia³alnoœci, przez te wszystkie lata zespó³
nagrywa³ p³yty oraz wystêpowa³ na terenie ca³ego kraju zdobywaj¹c blisko
czterdzieœci nagród i wyró¿nieñ – z tej
okazji szykuje siê wspania³a uroczystoœæ pe³na wspomnieñ, wzruszeñ
i oczywiœcie muzyki.
Kolejnym punktem programu by³
wystêp ogniska muzycznego z filii w
Mysiadle, na pianinie zaprezentowali
po dwa utwory Anna Kaliszczak oraz
Piotr Kasznia. Dzieci uczêszczaj¹ na
naukê gry do pana Artura Liwiñskiego,
który od bardzo wielu lat wspó³pracuje z naszym Oœrodkiem Kultury kszta³c¹c kolejne pokolenia muzyków. Na
gitarze zagrali nam Piotr Nurzyñski
z kompozycj¹ w³asn¹ oraz Paulina Reszka, która zagra³a i zaœpiewa piosenkê
„Ukraina”. Instruktorem gitary jest pan
Marek Ka³uszko, który dok³ada wszelkich starañ by m³odzie¿ czêsto prezentowa³a swoje umiejêtnoœci, tak wiêc
mo¿emy podziwiaæ ich podczas minikoncertów w trakcie imprez so³eckich
czy wernisa¿y, na które przez ca³y rok
serdecznie zapraszamy.
Filiê w Mysiadle reprezentowa³o tak¿e Studio Piosenki pod opiek¹ instruktor Iwony Manista-Kutryœ. Wyst¹pi³y grupy wokalne: dzieciêca, m³odzie¿owa
oraz doroœli: Zespó³ Wokalny HEKSA.

Zespó³ S¹siedzi
ze Stefanowa

Panie z HEKSY
oczarowa³y publicznoœæ wspania³ym, nastrojowym
repertuarem. Prowadz¹cy imprezê
pan Andrzej Jakubowski z Neutrino
za¿artowa³, ¿e najtrudniejszym w takim kobiecym zespole jest zdobycie posady akompaniatora, czego serdecznie
pogratulowa³ panu Jackowi Kwiatkowskiemu.
Kolejnym wystêpem by³ teatrzyk pod
kierunkiem instruktor Magdaleny £yszcz
z filii GOK w Mysiadle. Spektakl „Pani
Twardowska” w wykonaniu teatrzyku
Fretka i Metka na weso³o przeniós³ nas
w mroczne czasy paktów z diab³em, zaklêæ, magii... s³owem w romantyzm Adama Mickiewicza.
Œwietlica w Wólce Kosowskiej zaprezentowa³a zajêcia: piosenka z gitar¹ –
pod opiek¹ Tomasza Winiarskiego. Choæ
grupa spotyka siê dopiero od dwóch
miesiêcy dziewczyny da³y wspania³y
popis swych umiejêtnoœci wokalnych.
Kolejne wystêpy to by³ pokaz taneczny z filii Gok w Mysiadle w wykonaniu podopiecznych pañstwa Katarzyny i Mario Di Somma. Zaprezentowa³y
siê dwie grupy tañca nowoczesnego,
hip-hop, taniec towarzyski oraz piêknie prezentuj¹ce siê panie z zajêæ Ladies Latino Solo. Owacjom na stoj¹co
nie by³o koñca.
Filiê GOK we W³adys³awowie reprezentowa³ Chór UTW Oktawa pod opiek¹ artystyczn¹ instruktor Magdaleny Œwiderek,
który istnieje ju¿ czwarty rok rozwijaj¹c
swe umiejêtnoœci i poszerzaj¹c repertuar.
Zespó³ Piosenki Biesiadnej Mrokowiacy, pod kierunkiem instruktora pana Henryka Pop³awskiego w
piêknych kolorowych strojach
udowodni³, ¿e nasza gmina jest ojczyzn¹ naprawdê
wspania³ych g³osów. Spotkania
zespo³u odbywaj¹
Rewelacyjny wystêp
dziewczyn
ze Œwietlicy
w Wólce Kosowskiej.

siê w Sali OSP Mroków od 2007 roku,
w tym czasie reprezentowa³ nasz¹ gminê w wielu przegl¹dach i konkursach, ma
ju¿ na koncie nagrody i wyró¿nienia tak¿e w 2011 r. uczestniczy³ ju¿ w dwóch
konkursach zajmuj¹c II miejsce i kwalifikuj¹c siê do majowego fina³u XI Ogólnopolskiego Festiwalu Pieœni-Piosenki
Patriotycznej-Ludowej i Tañca Ludowego Warka 2011. Trzymamy kciuki!
Kolejny wystêp wokalny zaprezentowa³ nowopowsta³y zespó³ z Wólki Kosowskiej Retro Nutki pod kierunkiem Jerzego Kwiatkowskiego. To by³ bardzo
udany debiut!
Na zakoñczenie czêœci artystycznej
czeka³ nas wystêp goœcinny zaprzyjaŸnionego z GOK zespo³u S¥SIEDZI ze Stefanowa. Ten zespó³ to wulkan energii.
Po wystêpie odby³ siê Wernisa¿ Wielkiej Wystawy Pracowni Gokowskich
„Gruszki na wierzbie 2011”. Mogliœmy
podziwiaæ prace:
1. tkackiej pracowni PRZEPLOTki w filii
w Mysiadle – instruktor Ewa Kamiñska (znaczna czêœæ prac zanajduje siê
obecnie na wystawie w Mateczniku
Mazowsze reprezenuj¹c GOK Lesznowola – autorki zapraszaj¹ do zwiedzenia ekspozycji);
2. tkackiej pracowni z Wólki Kosowskiej
– instruktor El¿bieta Modzelewska;

Pami¹tkowe zdjêcie organizatorów z Przewodnicz¹c¹
Rady Gminy

50

lesznowola 41 srodki.p65

50

11-02-11, 22:08

Biuletyn Informacyjny nr 41 – 2011
3. pracowni modelarstwa z filii w Mysiadle – instruktor Micha³ Janik;
4. pracowni plastycznej dla dzieci i pracowni malarstwa sztalugowego dla
doros³ych z Wólki Kosowskiej – instruktor Jan Drewicz;
5. pracowni malarstwa sztalugowego
dla doros³ych z £az – instruktor Jan
Drewicz;

Serdecznie dziêkujemy za przybycie
wszystkim uczestnikom zajêæ cyklicznych, ich rodzinom i znajomym. Pozdrawiamy obecnych na wydarzeniu wszystkich pasjonatów sztuki. Do zobaczenia
za rok!
Magdalena £yszcz
Starszy instruktor ds. artystycznych
GOK Lesznowola

6. pracowni plastycznej z W³adys³awowa – UTW – instruktor Urszula S³owiñska;
7. pracowni plastycznych z filii Mysiad³o, instruktorzy: Renata Zakrzewska
– plastyczna grupa dzieciêca oraz Jan
Drewicz – pracownia malarstwa sztalugowego dla doros³ych.

Wernisa¿ wystawy MASKI
w Galerii PASA¯
Pi¹tki w Galerii Pasa¿ to dni szczególne. W³aœnie w te dni zapraszamy Pañstwa na niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju wernisa¿e. Wernisa¿e pe³ne
koloru, muzyki i radoœci, które otwieraj¹ wystawy prac naszych i nie tylko naszych mieszkañców.
W ostatni pi¹tek stycznia mieliœmy
okazjê uczestniczyæ w wernisa¿u wystawy „Maski”. Gimnazjaliœci ze szko³y
w Nowej Iwicznej lubuj¹ siê w robieniu
masek karnawa³owych, które postanowili pokazaæ nam wszystkim. Pani
Agnieszka Koz³owska, pedagog i opiekun grupy czuwa³a nad wykonaniem
tych piêknych , pe³nych kolorów i pomys³ów masek. Ka¿da z nich jest dziêki
temu starannie wykonana i ka¿da ma
swój niepowtarzalny urok. Jest smutny
klown, ró¿owa ksiê¿niczka, ma³a Japoneczka, tajemnicza maska bez oczu
i wiele innych.
Wernisa¿ otworzy³a Dyrektor GOK
pani Jolanta Walentyna Sobolewska. Nastêpnie odby³o siê rozdanie nagród dzieciom, które bra³y udzia³ w konkursie plastycznym og³oszonym w pierwszym numerze Puzderka Kulturalnego na ilustra-

Wiewiórkowy las Filipa Rembiewskiego

cjê wiersza dla dzieci pt.
„Wiewiórkowy las” autorstwa J. W. Sobolewskiej.
Laureatami konkursu zostali: Filip Rembiewski –
I m., Paulinka Sawicka –
II m., Julia Manka – III m..
Wyró¿nienia otrzymali:
Weronika Wójcik, Agatka Autorzy Masek
Marejko i Bartosz Abramowicz. Nagrodzone prace mo¿na obejrzeæ na naszej
stronie internetowej.
Czêœæ artystyczna – by³a piêknym
spotkaniem z muzyk¹ dobrze nam znan¹ i lubian¹. Dziewczynki ze Studia Piosenki: Klaudia Latos, Monika Turek, Zuzia Kowalska, Karolina Chojniecka i Dominika Pacholczyk pod kierunkiem pani
Iwony Manista-Kutryœ, zaœpiewa³y m.in.
„Buenos Ires” Kory Jackowskiej czy te¿
„Mi³oœæ w Portofino” S³awy Przybylskiej.
Kiedy muzyka ju¿ ucich³a pani
Agnieszka Koz³owska opowiedzia³a
o procesie powstawania masek. PóŸniej
ka¿dy z gimnazjalistów osobiœcie odebra³ wernisa¿owy upominek i podziêkowania z r¹k prowadz¹cej wieczór pani
Dyrektor oraz pani Agnieszki Koz³owskiej, widownia musia³a
zgadn¹æ po opisie, która maska
nale¿y do którego autora. M³odzie¿ opisywa³a pracê nad mask¹,
mówi³a o tym co chcia³a poprzez
swoj¹ wizjê wyraziæ. Wszyscy
œwietnie siê przy tym bawili, a
oklaskom nie by³o koñca. Na zakoñczenie jedna z uczennic przeczyta³a historiê masek karnawa³owych, których rodowód wywodzi siê z w³oskiej Wenecji.
Na wystawie prace swe wyeksponowali nastêpuj¹cy uczniowie:
Weronika Rutkowska, Marcin Pio-

sik, Sylwia Sankowska, Marcin Rochala,
Ania Lipiec, Artur Król, Janek D¹browski, Marta Baœ, Olga Wasiak, Klaudia Wanat, Martyna Grzybowska, Zuzia Kowalska, Jasmina Maciura, Ela Potocka, Kornelia Dobrzyñska, Zuzia Dêbiñska, Monika Piosik, Ola Jehn-Olszewska, Iga Fija³kowska, Marysia ¯yszkiewicz, Iza Olesiñska, Micha³ Œwidziñski, Micha³ Sulewski, Asia Krawczak, Kasia G³¹biñska,
Weronika Winiatorska, Julia Kisiel, Zuzia Doro¿ko, Kalina Majcherkiewicz,
Maciej Roœ, Karolina ¯o³¹dek, Kasia Cielica, Zofia Zawi³a – NiedŸwiecka. Mogliœmy równie¿ podziwiaæ dwa piêkne pejza¿e zimowe namalowane na p³ótnach
przez opiekunkê twórców masek, pani¹
Agnieszkê Koz³owsk¹.
Wieczór by³ wyj¹tkowy i na d³ugo zapad³ nam w pamiêæ. Gimnazjaliœci to
m³odzi ludzie z du¿¹ wyobraŸni¹ i wra¿liwoœci¹, co widaæ na ka¿dej z eksponowanych w Galerii PASA¯ prac. Wszystkich serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej filii GOK. Wystawa w Galerii PASA¯ w filii GOK Lesznowola w Mysiadle przy ul. Topolowej 2 trwaæ bêdzie
do koñca lutego. Zaœ do obejrzenia fotografii z wernisa¿owego wieczoru
zapraszamy na stronê www.gok.lesznowola.pl – dzia³ WYSTAWY PLENERY/ Galeria PASA¯.
Ewa Zalewska
Referent ds. administracyjnych GOK
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Noworoczny koncert Ewy Bem
Wydarzeniem inauguruj¹cym kalendarz imprez kulturalnych w roku 2011 by³
Koncert Noworoczny Ewy Bem i Andrzeja Jagodziñskiego w koœciele w Starej
Iwicznej. Organizatorami koncertu byli: Wójt i Samorz¹d Gminy, Parafia p.w.
Zes³ania Ducha Œwiêtego w Starej Iwicznej, So³ectwa Nowa Iwiczna i Mysiad³o oraz Gminny Oœrodek Kultury w Lesznowoli.
W dniu 9 stycznia w niedzielê koñcz¹c¹ okres œwi¹t Bo¿ego Narodzenia o
godz. 19.00 koœció³ w Starej Iwicznej by³
miejscem wspania³ej uczty duchowej.
Publicznoœæ licznie zgromadzona przywita³a gromkimi oklaskami goœcia specjalnego tego wieczoru uznan¹, cenion¹ i powszechnie lubian¹ królow¹ jaz-

zu, laureatkê wielu presti¿owych muzycznych nagród – Ewê Bem i akompaniuj¹cego jej na fortepianie Andrzeja Jagodziñskiego.
Artyœci na koncert przygotowali najpiêkniejsze kolêdy znajduj¹ce siê na p³ycie Ewy Bem w aran¿acji Andrzeja Jagodziñskiego pt. „Kolêda na ca³y rok”. Nie-

samowite umiejêtnoœci wokalne i nienaganne maniery estradowe pani Ewy sprawi³y powstanie przyjaznej nici i porozumienia z widowni¹, która chêtnie z ni¹
œpiewa³a i ¿ywo reagowa³a oklaskami.
Oprócz kolêd us³yszeliœmy kilka znanych
utworów, a niezmiennie piêkny g³os
gwiazdy nas zachwyca³. Ostatni¹ kolêdê pt. „Kolêda na ca³y rok” Ewa Bem
zaœpiewa³a ze wzruszeniem i z „³ezk¹
w oku” wprowadzaj¹c publicznoœæ w podobny stan. Organizatorzy wydarzenia
obdarowali artystkê na zakoñczenie koncertu piêknym bukietem czerwonych ró¿
wyra¿aj¹c tym swój podziw i szacunek.
Cudownie siê sta³o, ¿e to w³aœnie pani
Ewa Bem uœwietni³a kolejny ju¿ tradycyjnie organizowany Koncert Noworoczny w parafii Stara Iwiczna.
Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿
g³ównym organizatorom wydarzenia, bo
przygotowania do koncertu wymagaj¹
dobrej wspó³pracy wielu osób. Dziêki
ogromnemu zaanga¿owaniu Ks. Proboszcza Dariusza Goc³owskiego i ksiê¿y z parafii, pana Rafa³a Pytlaka z Rady
So³eckiej Nowej Iwicznej i pracowników
Gminnego Oœrodka Kultury w Lesznowoli, wydarzenie by³o przygotowane profesjonalnie i na d³ugo pozostanie w naszej
pamiêci.
Krystyna Marczak
G³ówny specjalista
ds. organizacji kultury
GOK

W pi¹tek 17 grudnia 2010 r., gdy
zmrok okry³ podwarszawskie wsie i miasteczka, fantastyczna grupa aktywnych
seniorów z Lesznowolskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przyby³a do filii
GOK Lesznowola w Mysiadle by prze³amaæ siê op³atkiem i wspólnie kolêdowaæ.
Przygotowania do tego uroczystego
wydarzenia trwa³y kilka dni. Chór Oktawa æwiczy³ œwi¹teczny repertuar, sekcja
plastyczna uczy³a siê jak stworzyæ zimowy bukiet, a wœród wszystkich studentów rozdysponowane zosta³y kulinarne
zadania, z których wszyscy smakowicie
siê wywi¹zali.
Gdy wspólnie uwijaliœmy siê nakrywaj¹c stó³ trudno by³o nie pomyœleæ, ¿e panuje wœród nas iœcie rodzinna atmosfera, na której najbardziej nam zale¿a³o.
Po ponad godzinnych pracach: nakrywaniu do sto³u, krojeniu cist, uk³adaniu
pierników i przek³adaniu sa³atek w

Wigilia Studentów UTW
w GOK Lesznowola
mniejsze miseczki, marzyliœmy by zacz¹æ
jeœæ to, co ju¿ dawno zjad³y nasze oczy.
Nie sposób nachwaliæ siê œledzi podawanych na ró¿ne sposoby, klusek z makiem czy grzybków. Pó³miski z sa³atkami i przeró¿nymi kapustami wêdrowa³y z r¹k do r¹k, a
pochwa³om nie by³o
koñca.
Nim jednak wpadliœmy w wir czêstowania
siê wigilijnym barszczem, wys³uchaliœmy
¿yczeñ z³o¿onych nam
przez pani¹ Dyrektor
GOK Jolantê Walenty-

nê Sobolewsk¹, pani¹ Skarbnik El¿bietê Ob³usk¹ i pana Mariana Ryszarda Duszê – Wiceprzewodnicz¹cego Rady
Gminy.
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W oficjalnej czêœci powitaliœmy tak¿e goszcz¹cy na naszej Wigilii zespó³
„S¹siedzi”.
Na dobry pocz¹tek koncert da³y podopieczne pani Magdaleny Œwiderek. Nastêpnie, przy wtórze „s¹siedzkiej” gitary, przytupuj¹c pod sto³ami studenci
zaliczali egzamin z dwudziestu kolêd.
Niestety, jak mówi piosenka, nic nie
mo¿e przecie¿ wiecznie trwaæ i nawet

W niedzielê 30 stycznia 2011r odby³
siê jak co roku „Bal Karnawa³owy dla
dzieci” w œwietlicy OSP w Nowej Woli.
O godz. 15.00 na uczestników zabawy
oczekiwali organizatorzy i dwaj Czarnoksiê¿nicy z dalekiej krainy.
Dzieci przysz³y na bal w barwnych
strojach. By³y ma³e ksiê¿niczki, wró¿-

Czarodzieje na balu w Nowej Woli

Bal karnawa³owy w Nowej Woli
ki, laleczki i mali kowboje, rycerze i komandosi. Prowadz¹cy bal wodzireje od
samego pocz¹tku wprowadzili fantastyczn¹ atmosferê. Mali balowicze brali udzia³ w licznych konkursach przy
muzyce, jak taniec z gwiazdami czy
wyœcigi na miot³ach.
W przerwie zabawy wys³uchaliœmy
mini recitalu Pauliny Reszka, która
uczêszcza na zajêcia nauki gry na gitarze do filii GOK w Mysiadle. Ostatnim
i oczekiwanym przez dzieci punktem zabawy by³o przybycie œw. Miko³aja, który
ka¿demu wrêczy³ paczki ze s³odyczami.
Dla wielu milusiñskich by³o to pierwsze
w ¿yciu spotkanie z Miko³ajem.

Spotkanie op³atkowe
w wietlicy w Wólce Kosowskiej
„I rzek³ anio³ do pasterzy:
Nie bójcie siê, bo to zwiastujê wam radoœæ wielk¹,
która bêdzie udzia³em wszystkiego ludu,
gdy¿ dziœ narodzi³ siê wam Zbawiciel,
którym jest Chrystus pan w mieœcie Dawidowym.”
(£uk.2,10-11)
Wigilijny wieczór s³u¿y wzmocnieniu
wiêzi emocjonalnych miêdzy ludŸmi.
Wspólne uczestnictwo w wigilii sprawia,
¿e atmosfera rodzinnego ciep³a jest wa¿na i powinna byæ podtrzymywana. Dlatego te¿ z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
21 grudnia 2010 r. w œwietlicy odby³o siê
Spotkanie Op³atkowe dla dzieci i m³odzie¿y z so³ectwa Wólka Kosowska, Kosów
zorganizowane przez So³tys, Radê So³eck¹, Towarzystwo Kulturalno – Oœwiatowe
oraz opiekunkê œwietlicy (GOK).
W oczekiwaniu na Œwiêta dzieci wykona³y wiele prac plastycznych. Chcia³y
w ten sposób pokazaæ, jak s¹ one dla

najmilsze spotkania maj¹ swój koniec.
Tak i my, ¿a³uj¹c, ¿e nadesz³a pora rozstania rozchodziliœmy siê do domów
¿egnaj¹c siê serdecznie i gratuluj¹c sobie wzajemnie bardzo udanej, pierwszej
wspólnej wigilii, która, miejmy nadziejê, bêdzie zwiastunem wielu wspania³ych, kolejnych uroczystoœci.
Joanna Zieliñska
Koordynator UTW

nich wa¿ne. W œwietlicy pojawi³ siê wiêc
wizerunek œwiêtego Miko³aja, choinka
przyozdobiona w³asnorêcznie wykonanymi ozdobami, kartki œwi¹teczne, weso³e gwiazdy i metry ³añcuchów.
Uroczystoœæ rozpoczê³a Pani So³tys –
Janina Tomera, która powita³a wszystkich
serdecznie. Nastêpnie wszyscy zaœpiewali
kolêdê i w œwi¹tecznej atmosferze prze³amali siê op³atkiem sk³adaj¹c sobie nawzajem ¿yczenia. Oczywiœcie wa¿nym
elementem spotkania by³a wizyta œw.
Miko³aja, który niespodziewanie wszed³
do sali, by rozdaæ prezenty. Dzieci przyjê³y go bardzo serdecznie i nie ukrywa³y

Wielkie podziêkowania nale¿¹ siê
organizatorom balu karnawa³owego dla
dzieci: radnemu panu Grzegorzowi
Kwiatkowskiemu, so³tys pani Teresie
Ziomek, Radzie So³eckiej reprezentowanej przez pani¹ Danutê Skalsk¹, Zarz¹dowi OSP w Nowej Woli na czele z prezesem panem S³awomirem Klimczakiem
oraz Gminnemu Oœrodkowi Kultury w
Lesznowoli - za przygotowanie niezapomnianego odœwiêtnego dla dzieciaczków niedzielnego popo³udnia.
Krystyna Marczak
G³ówny specjalista
ds. organizacji kultury

radoœci z otrzymanych upominków. Na
koniec dla ma³ych goœci czeka³ s³odki poczêstunek, przy którym, przy b³yszcz¹cej choince, œpiewali kolêdy i opowiadali
o zwyczajach bo¿onarodzeniowych podtrzymywanych w ich domach.
Nie tylko dla dzieci by³ to dzieñ pe³en
wra¿eñ. Doroœli równie¿ wyszli ze spotkania pe³ni radoœci i dzieciêcego optymizmu. Wszyscy poczuliœmy w sercach
klimat nadchodz¹cych Œwi¹t. W szczególnoœci jednak liczy siê zawsze prawdziwy
uœmiech dziecka, bo przecie¿ „kiedy
œmieje siê dziecko, œmieje siê ca³y
œwiat…”
Bo¿ena Ziemnicka
Opiekun Œwietlicy w Wólce Kosowskiej
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Choinka w Janczewicach

W niedzielê 23 stycznia 2011r. w nowo wyremontowanej œwietlicy w Janczewicach odby³a siê CHOINKA dla dzieci z
Janczewic, Zgorza³y i Podolszyna organizowana przez so³tysów, rady so³eckie
tych so³ectw oraz Gminny Oœrodek Kultury w Lesznowoli.
Nowoczesn¹ i piêknie wyremontowan¹ œwietlicê o godz. 15.00 po brzegi
wype³ni³y dzieci wraz z rodzicami. Na
imprezê dedykowan¹ dzieciom przybyli
równie¿: Przewodnicz¹ca Rady Gminy
pani Bo¿enna Korlak, Skarbnik Gminy
pani El¿bieta Ob³uska, Radny RG pan
Grzegorz Kwiatkowski oraz So³tysi so-

Wizyta œw. Miko³aja w Stefanowie
sta³a siê juz tradycj¹. Zimowy piknik
so³ecki zorganizowano w sobotê 5 lutego na so³eckim placu zabaw. Oprócz
Gwiazdora z prezentami na Mieszkañców Stefanowa, Jab³onowa i Kolonii Warszawskiej czeka³y kie³baski z grila i ogniska, s³odycze, ciasto oraz ciep³e napoje:
herbatka, kawa i gor¹ca czekolada dla
najm³odszych. Dzieci cierpliwie czeka³y
w d³ugiej kolejce na rozmowê z Miko³ajem i oczywiœcie na prezenty. W tym
roku zimowy goœæ rozda³ oko³o 200 paczek. Na so³ecki piknik Miko³aj przylecia³ prosto z Londynu, bo ten ze Stefanowa jest pilotem. A na pytania dzieci
dlaczego ma taki ma³y brzuch odpowiedzia³, ¿e schud³ w czasie bardzo d³ugiej
podró¿y z Laponii. Specjaln¹ atrakcj¹ by³
leœny kulig. Przeja¿d¿ki ogromnymi saniami nie odmówi³
sobie nawet sam
Œw. Miko³aj.
Imprezê zorganizowali pan Zenon
Wójcik lesznowolski radny i so³tys
Stefanowa, so³tys
Jab³onowa pani Marianna Szel¹g oraz
Rady So³eckie.

³ectw: Podolszyna – Hanna B¹kiewicz, Janczewic – Stanis³aw
Tosik i Zgorza³y – Marianna Rybarczyk.
Krystyna Marczak z GOK
zaprosi³a na program artystyczny pt. „Karnawa³owo-cyrkowe niespodzianki. Prowadz¹cy zabawê animatorzy Katerina i Tomasz d³ugo nie musieli zapraszaæ dzieci do zabawy – gdy tylko
w g³oœnikach zabrzmia³y znane utwory w rytmie disco zrobi³o siê ciasno na
wydzielonej czêœci sali do tañca. Wodzireje z pomoc¹ dzieci wci¹gnêli do
wspólnej zabawy rodziców i ka¿de
dziecko mog³o tañczyæ ze swoim tat¹
i mam¹. W przerwach mia³ swoje wystêpy cyrkowe znany klown Ryszard
Detlaf. Akrobacje na szczud³ach, drabinie bez zabezpieczenia, ¿onglowanie pi³eczkami i obrêczami oraz konkursy o tematyce cyrkowej stanowi³y
ciekaw¹ czêœæ programu.

Po trzygodzinnej zabawie przyszed³
czas wytchnienia i s³odki poczêstunek.
Organizatorzy czêstowali wszystkich
pysznym p¹czkiem oraz soczkiem.
Najwa¿niejszym punktem programu
– szczególnie dla malutkich dzieci – by³o
przybycie Œw. Miko³aja. Dzieci z wielk¹
radoœci¹ przywita³y goœcia specjalnego
i po us³yszeniu swojego imienia i nazwiska ochoczo podbiega³y po paczki ze
s³odyczami; a mia³ ich Miko³aj przesz³o
100 sztuk.
Dziêki dobrej wspó³pracy Pañstwa
so³tysów i radnego mog³a siê odbyæ impreza kulturalna w ca³oœci finansowana
z funduszy trzech so³ectw, a GOK w Lesznowoli – jak zawsze – z wielk¹ przyjemnoœci¹ s³u¿y³ pomoc¹ w organizacji i doborze oprawy artystycznej wydarzenia.

Zimowy piknik w Stefanowie
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Plany GOK Lesznowola bli¿sze i dalsze na rok 2011
Gminny Oœrodek Kultury serdecznie
zaprasza do udzia³u w ¿yciu kulturalnym
gminy Lesznowola w roku 2011.

Bli¿ej...
W najbli¿szym czasie polecamy Pañstwu nastêpuj¹ce wydarzenia: Wernisa¿
wystawy m³odzie¿owej pt. „Maski” w
dniu 28.01.2011r. Prace swe zaprezentuj¹ gimnazjaliœci z ZSP z Nowej Iwicznej, którzy w szkole tworz¹ na co dzieñ
pod kierunkiem m³odej nauczycielki plastyki Agnieszki Koz³owskiej. Wystawê
bêdzie mo¿na ogl¹daæ w Galerii PASA¯
w filii GOK Lesznowola w Mysiadle do
koñca lutego. Zapraszamy te¿ na piêkny koncert walentynkowy (13.02.2011)
w wykonaniu prawdziwie rosyjskiej duszy artystycznej – Swiet³any ¯arczyñskiej
przy akompaniamencie Piotra Piskorza
pt. „Romanse Rosyjskie”. Us³yszymy
wiele cudownych pieœni w jêzyku rosyjskim ale i aran¿acje po polsku. Teksty
rosyjskich wykonañ bêd¹ t³umaczone, a
ka¿dy z goœci koncertu otrzyma walentynkow¹ niespodziankê. Nie zabraknie

te¿ pysznej, gor¹cej herbaty z prawdziwych samowarów!
W lutym – trzeci ju¿ raz – bêdziemy
celebrowaæ nasze wielkie GOK-owskie
œwiêto, mianowicie III Wielki Przegl¹d
Twórczoœci Uczestników Zajêæ Cyklicznych w GOK Lesznowola „Gruszki Na
Wierzbie 2011”. Wszyscy uczestnicy
zajêæ we wszystkich placówkach na terenie gminy Lesznowola bêd¹ mieli okazjê zaprezentowaæ swoje talenty podczas wystêpów wokalnych, muzycznych,
teatralnych, tanecznych i ruchowych, a
tak¿e zaprezentowaæ swoje obrazy tkane i malowane na wielkiej wystawie prac
manualnych. A stanie siê to w niedzielê,
6 lutego w Sali widowiskowej w filii GOK
Lesznowola w £azach przy ul. Przysz³oœci 8.
Nie zabraknie te¿ spotkañ integracyjnych o charakterze so³eckim na ca³ym
terenie.

Dalej...
Przygotowujemy dla Pañstwa szeroki wachlarz wydarzeñ kulturalnych i ar-

tystycznych, wielkich, jak festyny: Dni
Gminy Lesznowola 2011, które odbêd¹
siê w tym roku w dniach 18-19.06.2011,
Gminny Dzieñ Dziecka czy Gminny
Dzieñ Stra¿aka, jak koncerty z okazji
Gminnego Dnia Kobiet, Gminnego Dnia
Seniora czy Gminnego Dnia Dziecka, jak
i bardziej kameralnych: wernisa¿y i wystaw, koncertów wernisa¿owych, spotkañ z literatur¹, czy kulturami œwiata.
Letnie pikniki organizowane razem
z so³ectwami jak zwykle pozwol¹ ca³ym
rodzinom cieszyæ siê z radosnej integracji z najbli¿szym œrodowiskiem przy
muzyce na ¿ywo i barwnych atrakcjach,
a letnie póŸne pi¹tkowe wieczory przeznaczymy na seanse filmowe pod nocnym niebem, kontynuuj¹c zesz³oroczne
dzia³ania, które spotka³y siê z Pañstwa
wielk¹ akceptacj¹. Dla twórców obrazów
swe sztalugi roz³o¿ymy w sierpniowe
malarskie niedziele, kiedy to na terenie
zielonym przed Urzêdem Gminy w Lesznowoli bêdzie mo¿na malowaæ do woli
pod okiem prawdziwych malarzy.
Pod koniec roku zaprosimy wszystkich
m³odych aktorów ze szkó³ i przedszkoli
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na kolejne – ósme ju¿ wielkie Gminne
Teatralia. Nie sposób wymieniæ wszystkich imprez i wydarzeñ kulturalnych, jakie przygotowujemy dla Pañstwa, ale zapraszamy gor¹co do odwiedzania naszej
strony internetowej, gdzie w dziale KALENDARIUM WYDARZEÑ GOK LESZNOWOLA zawieramy wszystkie plany i dok³adne terminy danych imprez
(www.gok.lesznowola.pl). Na stronie
mo¿na te¿ zajrzeæ do wszystkich wydarzeñ archiwalnych, ³¹cznie z fotografiami i relacjami, a czasem nawet filmem.
Prócz powy¿szych nie wolno zapomnieæ o codziennej pracy w GOK na te-

renie gminy. W ka¿dej z filii GOK: w Lesznowoli, Mysiadle, Wólce Kosowskiej,
W³adys³awowie, £azach a tak¿e w takich
miejscach jak Nowa Wola, Mroków czy
niebawem Janczewice – odbywaj¹ siê
zajêcia artystyczne dla mieszkañców w
ka¿dym wieku, na które mo¿na siê zapisywaæ przez ca³y rok i rozwijaæ swoje
pasje i talenty.
O kulturze i sztuce na naszym terenie piszemy równie¿ w kwartalniku pt.
„Puzderko Kulturalne”, którego drugi
numer wyszed³ w styczniu. Komu nie
uda siê do niego dotrzeæ, mo¿e pobraæ
je w pliku PDF. Na naszej stronie inter-

netowej. Przy okazji pragnê serdecznie
podziêkowaæ Pañstwu za przemi³e s³owa skierowane pod adresem redakcji
„Puzderka” i ¿yczyæ mi³ej lektury ka¿dego z kolejnych numerów. Nastêpny numer uka¿e siê w miesi¹cu kwietniu.
Wraz z pracownikami GOK Lesznowola ¿yczê Pañstwu bardzo twórczego i
szczêœliwego roku i piêknie zapraszam
do uczestnictwa w artystycznych dzia³aniach GOK.
Z artystycznym pozdrowieniem
Jolanta Walentyna Sobolewska
Dyrektor GOK Lesznowola

Plany Gminnej Biblioteki
Publicznej w Lesznowoli
Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli dzia³a jako samodzielna instytucja kultury.
Prawid³owe funkcjonowanie bibliotek to koniecznoœæ odpowiedniego gromadzenia, opracowania i udostêpniania
zbiorów bibliotecznych. Aby biblioteka
mog³a zaspokoiæ potrzeby czytelnicze
i informacyjne spo³ecznoœci lokalnej,
niezbêdne jest uzupe³nianie jej zbiorów
o publikacje i wydawnictwa, które ciesz¹ siê najwiêkszym zainteresowaniem
czytelników.
Dodatkowym Ÿród³em informacji w
bibliotece s¹: ró¿ne materia³y audiowizualne, filmy, ksi¹¿ka mówiona, ksi¹¿ka
obcojêzyczna oraz internet.
W ka¿dym roku biblioteka dokonuje
zakupu nowych ksi¹¿ek z uwzglêdnieniem literatury z dzia³ów beletrystyki,
wartoœciowej literatury polskiej i obcej,
lektur szkolnych, uzupe³niania ksiêgozbioru podrêcznego, ksi¹¿ki mówionej,
filmów, a tak¿e wydawnictw obcojêzycznych.
W 2011 roku zaplanowane s¹ spotkania autorskie dla dzieci, m³odzie¿y oraz
doros³ych, wieczory poezji, spotkania
Ko³a Przyjació³ Biblioteki, wyjazdy œladami pisarzy, konkursy czytelnicze, czytanie bajek i baœni w ramach akcji „Ca³a
Polska Czyta Dzieciom”, a tak¿e wystawy plastyczne.
W zwi¹zku z przystosowaniem
wszystkich placówek bibliotecznych do
wymogów czasu potrzebna jest aktuali-

zacja strony internetowej o nowe
funkcje niezbêdne do poprawy
jakoœci us³ug bibliotecznych. Pe³na komputeryzacja bibliotek, bêdzie mo¿liwa w chwili wprowadzenia dokumentacji ksiêgozbioru do systemu centralnego.
W roku 2011 biblioteka bêdzie
kontynuowa³a prace zwi¹zane z GBP w Lesznowoli
publikacj¹ wydawnictw dotycz¹cych miejscowoœci Gminy Lesznowola, przedszkola „Fantazja” z £az, a biblioteobecnie s¹ opracowywane materia³y na ka w Mrokowie zorganizuje wystawê
prac plastycznych „Czekaj¹c na wiosnê”,
temat so³ectwa Mroków.
W bibliotece w Mysiadle w dniach od wykonanych ró¿nymi technikami pla8 lutego do 31 marca, bêdzie mo¿na stycznymi przez m³odzie¿ szko³y podobejrzeæ wystawê medali pt. „Kobieta o stawowej i gimnazjum w Mrokowie. Na
kobiecie”. Motywem przewodnim wysta- bie¿¹co organizowane s¹ wystawy nowy bêd¹ wizerunki znanych kobiet z woœci ksi¹¿kowych oraz prac artystycznych o ró¿norodnej tematyce.
dziedzin nauki, historii i sztuki.
Od marca rusza letni semestr warszW Bibliotece w £azach bêdzie mia³a
miejsce wystawa plastyczna dzieci z tatów komputerowych dla seniorów
w bibliotece w Mrokowie i Mysiadle.
Najbli¿sze miesi¹ce funkcjonowania
bibliotek, to dalsze prace maj¹ce na celu
przystosowanie do nowoczesnej obs³ugi u¿ytkowników. Wprowadzenie elektronicznej obs³ugi czytelnika daje mo¿liwoœæ ³atwego dostêpu do zbiorów bibliotek przy pomocy jednej karty.
W chwili obecnej dwie biblioteki s¹ ju¿
w katalogu centralnym. W czerwcu, do³¹czy do nich biblioteka w Mrokowie, a do
koñca roku biblioteka w Lesznowoli.
W roku 2011 kontynuowany bêdzie
cykliczny konkurs „Mistrz Czytelnictwa
2011”, a w zwi¹zku z rokiem Czes³awa

56

lesznowola 41 srodki.p65

56

11-02-11, 17:32

Biuletyn Informacyjny nr 41 – 2011

Filia GBP w Mrokowie

Mi³osza zaprosimy osoby chêtne do
udzia³u w konkursie plastycznym „Mi³osz bli¿ej nas”. Biblioteka kontynuuje
wspó³pracê z Fundacj¹ Orange, która
zainaugurowa³a program „Akademia
Orange dla bibliotek”. Celem wspó³pra-

cy jest wspieranie rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego poprzez zwiêkszenie dostêpu do nowych
technologii komunikacyjnych i promocja ich wykorzystania tak, by gminne
biblioteki publiczne sta³y
siê nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. MieszFilia GBP w Mysiadle
kañcy gminy mog¹ korzystaæ z komputerów i internetu w biblio- noczeœnie jesteœmy otwarci na nowe
tekach z darmowym dostêpem do ³¹cza propozycje i pomys³y, które pomog¹ wybraæ prawid³owy kierunek rozwoju bibezprzewodowego.
Mamy nadziejê, i¿ propozycje biblio- bliotek.
tek spotkaj¹ siê z du¿¹ aprobat¹ i zainteresowaniem naszych czytelników. JedMagdalena Barañska
Starszy specjalista ds. promocji

Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli pragnie uczciæ 100 rocznicê urodzin Czes³awa Mi³osza – w zwi¹zku z
tym zapraszamy czytelników bibliotek
do udzia³u w konkursie.

Konkurs plastyczny
Mi³osz bli¿ej nas

REGULAMIN KONKURSU:
„Mi³osz bli¿ej nas”

wiersza, nazwisko i imiê autora pracy,
wiek, adres, kontakt telefoniczny).

Temat prac: wiersze Czes³awa Mi³osza – „malowana poezja”.
Cele konkursu:
– uczczenie rocznicy urodzin Czes³awa
Mi³osza,
– pog³êbienie wiedzy o poecie,
– zainteresowanie literatur¹ piêkn¹,
– rozbudzanie wyobraŸni i zainteresowañ,
– odkrywanie talentów,
– kszta³towanie uczuæ patriotycznych.
Technika, format i opis prac:
Z grupy 10 wierszy, nale¿y wybraæ
jeden i w pomys³owy sposób, dowoln¹
technik¹ wykonaæ do niego pracê plastyczn¹ (ilustracje) na papierze. Prace
powinny byæ opisane na odwrocie (tytu³

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

Podzia³ grup: w konkursie przewidziane s¹ trzy grupy wiekowe. Ka¿da
grupa ma przydzielony inny wybór wierszy Czes³awa Mi³osza.
– Grupa I: od 6 do 9 lat
– Grupa II: od 10 do 15 lat
– Grupa III: powy¿ej 16 lat
Tytu³y wierszy dla poszczególnych
grup wiekowych:

Grupa I: od 6 do 9 lat
„Królestwo ptaków”, „S³oñce”, „Z
okna”, „Droga”, „Przypowieœæ o maku”,
„Przy piwoniach”, Wyprawa do lasu”,
„Furtka”, „Ganek”, „Schody”.

Grupa II: od 10 do 15 lat
„Nadzieja”, „Mi³oœæ”, „Tak ma³o”,
„Dar”, „Zapomnij”, „Sens” „ Jadalnia”,
„Obrazki”, „Bieg”, „Wiara”

Grupa III: powy¿ej 16 lat
„W Szetejniach”, „Co by³o wielkie”,
„Do leszczyny”, „Moja wierna mowo”,
„Piosenka o koñcu œwiata”, „W Warszawie”, „Piosenka o porcelanie”, „Odnalezienie”, „Trwoga”, „Ojciec objaœnia”, „Jasnoœci promieniste”.
Nades³anie prac na konkurs oznacza
jednoczeœnie zgodê na ich publikowanie oraz na upublicznienie imion i nazwisk zwyciêzców.
Termin sk³adania prac do 15 kwietnia 2011r.
GPB 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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Ewa Jowik
Prezentujemy wybrane wiersze Pani Ewy Jowik, mieszkanki
Gminy Lesznowola, z tomiku „Gotowe do prze¿ycia’’ oraz
„Gotowe do u¿ycia’’.

Z tomiku „Gotowe do prze¿ycia’’
PORANEK
Kogut zbudzi³ niebo pianiem swym nad ranem,
choæ wtula³o g³owê w ob³ok jak w poduszkê,
przeciera wiêc teraz oczy niewyspane,
i by siê rozbudziæ pije rosê duszkiem.
Noc by³a za krótka i taka gor¹ca,
w stawie rechota³y niestrudzone ¿aby,
trawa, ch³odz¹c grzywê nagrzan¹ od s³oñca,
wtórowa³a œwierszczom swym poszumem s³abym.
Ksiê¿yc niczym lampion rozœwietlony gorza³,
ca³¹ noc wêdruj¹c poœród gwiazd brokatu.
Wielki Wóz – staruszek, skrzypia³ na bezdro¿ach,
s³owik swoj¹ radoœæ g³oœno wieœci³ œwiatu.
Wiêc teraz s³oneczko chwyta za promienie,
czesze jak grzebieniem niebo potargane,
przemywa mu buziê w jeziora basenie,
by czystym b³êkitem wita³o poranek.

£ZY
Naniza³am wszystkie ³zy wylane noc¹
na niæ bardzo d³ug¹, wielk¹ jak têsknota.
Wiozê je do ciebie srebrzyst¹ karoc¹,
ja smutna i grzeszna, nieszczêsna istota.

Ewa Jowik debiutowa³a bajkami dla dzieci (2 miejsce oraz 3 wyró¿nienia w ogólnopolskim konkursie) oraz
tomikiem wierszy „Zegar’’. I mo¿e skoñczy³aby siê na
tym jej „przygoda z poezj¹’’, gdyby nie ogromna wra¿liwoœæ na œwiat, jego cienie i blaski. Na piêkno chwil
ulotnych i niezapomnianych. I na piêkno tego co zwiemy szar¹ rzeczywistoœci¹.
Czy to trudne? Tak. Ale jak¿e cudowne jest przenosiæ ¿ycie w sferê poezji. Zamykaæ je w rytmie i rymie
wiersza. A te rymy i rytmy s¹ wysokiej klasy – autorka
prostymi, zwyk³ymi s³owami potrafi wstrz¹sn¹æ czytelnikiem, obudziæ uœpione emocje, a nawet wywo³aæ ³zy
w oczach.
od Wydawcy

Z tomiku „Gotowe do u¿ycia’’
KOT I DESZCZ
Smutno kotu, gdy deszcz pada.
Jak tu siê za myszk¹ skradaæ?
Deszczyk lubi¹ tylko ¿abki.
Kotom nie w smak mokre ³apki.
Kot filcuje siê, gdy moknie,
woli wiêc posiedzieæ w oknie.
Na kanapie przysi¹œæ woli
i dni kilka siê nie goliæ.
S³uchaæ p³yt z muzyk¹ koci¹,
ni¿ nasi¹kaæ ma wilgoci¹.
Woli s¹czyæ mleczne drinki,
potem plaster zjeœæ wêdlinki.
W koñcu mruczeæ g³osem s³odkim
przez telefon do swej kotki.

BEZLUDNA WYSPA

Bo mi siê wyda³o, ¿e s¹ to klejnoty,
które schowasz w sejfie jak per³y bezcenne,
¿e mi podarujesz za nie d³oni dotyk,
albo prosto w oczy spojrzenie promienne.

Mam dosyæ wszystkiego. Koniec kochani.
Praca mnie wkurza i brak urlopu.
Szef ci¹gle wœciek³y, aura do bani,
a brak pieniêdzy to ¿aden szkopu³.

Lecz zazdrosne gwiazdy ³zawy sznur porwa³y,
bo im blask ich wadzi³, zawstydza³ urod¹,
wszystkie s³one per³y w trawê powpada³y,
we mgle po manowcach mnie zwodnice wiod¹.

Bez ¿agli, steru niech niesie fala
w opas³ej balii mnie i walizki,
do skrawka ziemi od ludzi z dala
tych obcych oraz tych ca³kiem bliskich.

Jak do ciebie teraz po bezdro¿ach trafiê?
Jak blask twoich oczu znajdê ciemn¹ noc¹?
£ez porozrzucanych znaleŸæ nie potrafiê,
a p³akaæ ju¿ nie chcê, chyba nie ma po co …

Starczy mi pla¿a, jakieœ owoce,
miast radia rankiem radosny ptaszek,
na ciep³ej pla¿y pogodne noce,
no, mo¿e jeszcze jakiœ Piêtaszek…
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Kulturalny kalejdoskop

Zabawa w Janczewicach – dzieci z Janczewic, Zgorza³y i Podolszyna zabawia³ m.in. klaun

Spotkanie wigilijne
studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku

TEATRALIA 2010

I miejsce w kat. dzieciêcej
otrzyma³ teatrzyk Horrorek z Nowej Iwicznej

Ewa Bem zaœpiewa³a w koœciele
w Starej Iwicznej – po udanym koncercie publicznoœæ odwdziêczy³a siê brawami i piêknymi bukietami kwiatów

W kategorii m³odzie¿owej
zwyciê¿y³ Ananas z ZSP w Lesznowoli

GRUSZKI ZNÓW WYROS£Y NA WIERZBIE

Fragment wielkiej wystawy pracowni GOK

Wystêp muzyków z sekcji gitary

Rozœpiewana Heksa

Sekcja taneczna GOK-u
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Pismo jest zrzeszone
w Polskim Stowarzyszeniu
Prasy Lokalnej

VII Międzynarowy Turniej JUDO o Puchar Wójta
Gminy Lesznowola

Do rywalizacji stanê³o 291 uczestników

Najlepsi znaleŸli siê na podium

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuje:
bezdomne psy z Lesznowoli szukają dobrych domów
RUŒKA

To urocza i delikatna, oko³o
5-letnia ciekawie umaszczona
sunia, która mia³a wypadek samochodowy. Ruœka doœæ mocno ucierpia³a – mia³a z³aman¹
koœæ udow¹, pêkniêt¹ miednicê
i pêkniêt¹ szczêkê. Obecnie
jest w trakcie rekonwalescencji i szuka kochaj¹cego opiekuna. W zwi¹zku z urazami sunia
wymaga doœæ sta³ej opieki i kontroli oraz wizyt w Klinice.

URWIS

Ma³y, rezolutny piesek
z sierœci¹ jak u dzika.
Urwisa rozsadza energia i nie opuszcza dobry humor – to ulubieniec pracowników Kliniki. Lubi ruch i spacery.
Bêdzie znakomitym towarzyszem dla aktywnej
osoby.

BRUTUS

To sympatyczny i grzeczny
piesek z klapniêtymi uszami.
B³¹ka³ siê na terenie Gminy Lesznowola i by³ nieufny w stosunku do ludzi. Brutus ma jeszcze obawy przed
ludŸmi, ale jego postêpy s¹
niesamowite. Chêtnie wychodzi na spacery, ³adnie
chodzi na smyczy.

JAŒMINKA

Sunia ma oko³o 1,5 roku,
jest ³agodnym i weso³ym
pieskiem o d³u¿szej sierœci.
Jaœminka mia³a z³amane
³apki i obecnie jest w trakcie leczenia ortopedycznego. Z utêsknieniem czeka na
przyjaciela na dobre i z³e.

Szczegó³owe informacje o Ruœce, Brutusie i innych psach czekaj¹cych na nowych w³aœcicieli mo¿na uzyskaæ pod numerami telefonów: 22 75 777 74 lub 607 970 527 oraz na stronie internetowej http://redwet.pl/zwierzaki. Psy i koty
czekaj¹ce na nowe domy mo¿na te¿ osobiœcie poznaæ w Klinice Weterynaryjnej REDLINE w £azach, przy ul. £¹cznoœci 2G.

