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Gala Sportu – zorganizowaliśmy pierwszą lesznowolską Galę
Sportu – nie obyło się bez wielkich Gwiazd

100 Strzał w CEiS Mysiadło – turniej odbył się po raz pierwszy
w Polsce właśnie u nas!

Winter Rally – Super Próba w Lesznowoli, zawodnicy walczą
o Puchar Wójt Gminy

Dzień Kobiet – lesznowolskim Paniom kwiaty wręczyli Radni,
a dla wszystkich zaśpiewała utalentowana Pati Cze
z 15-osobowym zespołem
Do Urzędu Gminy wraz z wystawą zawitały święta
– przedszkolaki zapraszają do oglądania prac

Pięknych Świąt Wielkiej Nocy
oraz wiosennych radości
życzą
Bożenna Korlak

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Przewodnicząca Rady Gminy

Wójt Gminy Lesznowola
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Z prawdziwą przyjemnością
prezentujemy 55. już wydanie
naszego biuletynu – z myślą, że
urozmaici Państwu świąteczny
wypoczynek, a jego lekturze towarzyszyć będzie ładna, wiosenna pogoda.
Tradycyjnie zapraszamy do
lektury relacji z najważniejszych
w naszej Gminie wydarzeń, imprez kulturalnych i zmagań sportowych, ciekawych porad i ważnych informacji. W tym numerze
można przeczytać m.in. o pierwszej lesznowolskiej Gali Sportu
oraz wyjątkowym – bo zorganizowanym po raz pierwszy w Polsce
– elitarnym turnieju 100 Strzał.
Zapraszamy również do lektury
artykułu o tegorocznym budżecie.
Szanowni Państwo!
Kwiecień to gorący okres składania deklaracji podatkowych w
urzędach skarbowych. Zachęcamy Państwa do rozliczania się
w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie i dołączenia do grona
lesznowolskich podatników. Informacje, dlaczego to takie ważne
i potrzebne, znajdują się na ostatniej okładce naszego kwartalnika.
Z życzeniami owocnej lektury
i wspaniałych Świąt Wielkiej Nocy
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Sportowcy na czerwonym dywanie

Pierwsza lesznowolska
GALA SPORTU
21 lutego w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle odbyła się pierwsza lesznowolska Gala Sportu. Podczas uroczystego wieczoru nagrodzono najlepszych
sportowców reprezentujących poszczególne Zespoły Szkół Publicznych, kluby sportowe, a także znanych sportowców mieszkających na terenie gminy.
Jak na Galę przystało nie zabrakło
czerwonego dywanu wiodącego wprost
do sceny, na którą zapraszał Zygmunt
Chajzer – znany dziennikarz i miłośnik
sportu. W pierwszej kolejności pojawiła się na niej gospodyni uroczystości
i inicjatorka Gali – Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która powitała zebranych i podczas krótkiej prezentacji
scharakteryzowała m.in. infrastrukturę sportową gminy, przybliżyła profile
działających tu klubów oraz pochwaliła się wspaniałymi sukcesami lesznowolskich zawodników. Następnie na
scenę zostali poproszeni znani i zasłużeni sportowcy, którzy otrzymali wyróżnienia w kategorii Gwiazda Sportu.
Wśród lesznowolskich Gwiazd znaleźli się: lekkoatletka Anna Jakubczak,
szachistki Iweta i Katarzyna Radziewicz, judoka Artur Brzeziński, Mistrz
Świata z Meksyku i Mistrz Olimpijski
z Montrealu – siatkarz Edward Skorek,
maratończyk i biegacz długodystansowy Kazimierz Marczuk, Adrian Kociszewski – pływak, maratończyk, triatlonista, a także Wicepremier, Minister
Finansów a prywatnie miłośnik mara-

tonów propagujący
sportowy tryb życia
– prof. Grzegorz Kołodko. W następnej
kolejności wręczano
puchary za najlepsze wyniki sportoEnergetyczny zespół ONE
we w roku szkolnym
2013/2014. Statuetki otrzymali uczniowie, ich trenerzy
medale, zaś dyrektorzy – puchar dla
szkoły. Młodzi sportowcy odbierali wyróżnienia od dekorowanych wcześniej
mistrzów, a także
lesznowolskich radnych i gościa specjalnego – znanego
trenera kadry piłNa widowni
karskiej – Andrzeja
Strejlaua. W ostatniej części uroczysto- sem Rafała Skorka – Głównego specjaści na scenę zaproszono przedstawi- listy ds. sportu w Gminie Lesznowola,
cieli klubów sportowych działających z którym sportowcy mają najczęstszy
na terenie gminy. Łącznie wyróżniono kontakt.
Część oficjalną zakończył miły, nie17 klubów i stowarzyszeń reprezentujących prawie wszystkie dyscypliny spor- spodziewany akcent – Janusz Cieślak
tu. W imieniu tej grupy głos zabrał Ar- – prezes Europejskiego Klubu Biznetur Brzeziński z klubu UKJ Iwiczna, su Polska wręczył Wójt Marii Jolancie
który podziękował Wójt i Samorządo- Batyckiej -Wąsik dyplom z wyrazami
wi Gminy Lesznowola za wspieranie uznania za działania na rzecz sportu.
Organizatorzy zadbali również
sportu oraz permanentny rozwój bazy
sportowo-rekreacyjnej w gminie. Wie- o oprawę artystyczną wydarzenia – dla
le ciepłych słów padło także pod adre- zebranych zaśpiewała zjawiskowa Pati
Cze a Galę zakończył energetyczny występ zespołu ONE.
Agnieszka Anna Adamus
Główny specjalista
ds. promocji gminy

Z ostatniej chwili:
Kilkanaście dni temu mieszkaniec naszej
gminy Pan Adrian Kociszewski, wygrał warszawski cykl II Ogólnopolskiego Nocnego
Maratonu Pływackiego „Otyliada”, pokonując 20 innych pływaków. Adrian Kociszewski
osiągnął siódmy wynik w Polsce, przepływając w ciągu 11 godzin 26 km.

Od lewej: Zygmunt Chajzer, Janusz Cieślak, Maria Jolanta Batycka-Wąski i Andrzej Strejlau
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W Lesznowoli – „Młodzież zapobiega pożarom”

Laureaci etapu gminnego
zwyciężyli w powiatowym!
Znamy już wyniki powiatowego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Ten cieszący się sporym zainteresowaniem w gminie Lesznowola konkurs, dedykowany jest uczniom
szkół podstawowych i gimnazjów. Na
etapie gminnym organizowany pod
auspicjami Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych,
którego prezesem jest Maria Jolanta
Batycka-Wąsik. Uczestnicy tego etapu, czyli uczniowie wytypowani podczas eliminacji szkolnych, spotkali się
w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrokowie w poniedziałek 9 marca. Do konkursu zakwalifikowało się
16 osób. Oceniała ich komisja egzaminacyjna w składzie: Przewodniczący –
Dariusz Maciej Kołakowski Komendant
Gminny ds. Ochrony Przeciwpożarowej, Sekretarz – Jacek Bulak Dyrektor ZOPO oraz przedstawiciele gminnych Zespołów Szkół Publicznych:
Danuta Tabaka (Lesznowola), Emilia
Elis-Kuźmińska (Mroków) i Mariusz
Skalski (Nowa Iwiczna). W Lesznowo-

li uczestnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych – dla szkół podstawowych oraz dla gimnazjów i musieli
wykazać się wiedzą z zakresu pożarnictwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Test był trudny, ale nasza młodzież
poradziła sobie wspaniale – komentuje Marek Sokołowski – strażak z wieloletnim stażem i prezes OSP Mroków.
Podczas testu uczestnicy musieli wykazać się np. znajomością znaków ewakuacyjnych i znaków bezpieczeństwa,
odpowiedzieć na pytanie co oznacza
skrót CNBOP, jakim gazem jest metan, przy jakim ciśnieniu uruchamia
się sygnalizator akustyczny w aparatach powietrznych, czy jakiego sprzętu strażacy używają do unieruchamiania złamanych kończyn.
Jak podkreśla Przewodniczący Komisji – poziom wiedzy uczestników był
bardzo wysoki i wyrównany, a w grupie wiekowej dla szkół podstawowych
musieliśmy zorganizować dogrywkę
– mówi Maciej Kołakowski. Ostatecznie do etapu powiatowego zakwalifiko-
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wały się dwie osoby: Antoni Tymiński
(szkoły podstawowe) oraz Aleksandra
Durka (gimnazja), oboje to uczniowie
Zespołu Szkół Publicznych w Lesznowoli.
12 marca gminni laureaci przystąpili do zmagań na etapie powiatowym.
Etap ten zakończył się dużym sukcesem – zarówno Aleksandra Durka jak
i Antoni Tymiński zajęli pierwsze miejsca w swoich grupach wiekowych, klasyfikując się tym samym do następnego
etapu! Jak poinformował mnie st. kpt.
Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Piasecznie – do etapu wojewódzkiego przeszedł jeszcze jeden mieszkaniec
naszej gminy. Jest nim Piotr Drużyński
z Wilczej Góry, który na co dzień uczy
się w LO im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie i startował w konkursie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Wszystkim laureatom bardzo serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki
za sukcesy podczas konkursu na kolejnym etapie. Etap wojewódzki odbędzie
się 25 kwietnia w Książenicach w gminie Grodzisk Mazowiecki.
Agnieszka Anna Adamus
Główny specjalista ds. promocji
UG Lesznowola

Uczestnicy etapu gminnego wraz z Komisją egzaminacyjną pozowali do zdjęcia na tle wozu bojowego OSP Mroków
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Słoneczna „bis” powraca
jako absolutny priorytet!
W poniedziałek 26 stycznia 2015 r.
Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet na 2015 r. wraz
z autopoprawkami Zarządu. Do Wieloletniego Planu Finansowego powróciła inwestycja pt.: Budowa obwodnicy
Lesznowoli – nowy przebieg drogi wojewódzkiej Nr 721. Jest to bardzo dobra
wiadomość dla Mieszkańców Gminy
Lesznowola, a zwłaszcza Mieszkańców
Starej Iwicznej, Lesznowoli i Magdalenki, którzy mieszkając w bezpośrednim sąsiedztwie drogi 721 borykają się
z dużymi uciążliwościami, a przede
wszystkim wzmożonym ruchem tranzytowym i hałasem. Obecna droga wojewódzka 721 pełni rolę południowej
obwodnicy Warszawy.
Przedmiotowa inwestycja jest ujęta
na liście inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata

2014-2020 jako absolutny
priorytet. Planowany przez
Zarządcę Drogi termin wykonania dokumentacji projektowej określono do 36 miesięcy.
O realizację obwodnicy drogi wojewódzkiej Nr 721 Wójt Gminy Lesznowola – Maria Jolanta Batycka-Wąsik skutecznie zabiegała od wielu lat. W 2008 r.
podpisano z Zarządem Województwa
Mazowieckiego pierwsze porozumienie
w sprawie wspólnej realizacji tego ważnego dla Mieszkańców zadania.
W kwietniu 2014r. podpisano porozumienie pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Zarządem Województwa Mazowieckiego
przy udziale Wojewody Mazowieckiego, umożliwiające połączenie planowanej obwodnicy drogi wojewódzkiej
Nr 721 z drogą krajową Nr 7 oraz drogą
ekspresową S8 poprzez węzeł „Sękocin Nowy”. Przedmiotowe porozumie-

nie tak naprawdę stworzyło warunki
do budowy drogi i wyeliminowało protesty mieszkańców.
Należy bezwzględnie podkreślić, iż
budowa obwodnicy nie byłaby możliwa
bez udziału finansowego Gminy Lesznowola.
Lesznowolski Samorząd:
• finansuje projekt węzła „Sękocin
Nowy”,
• współfinansuje dokumentację projektową obwodnicy,
• ponosi 15% kosztów z tytułu odszkodowań za grunty przeznaczone pod inwestycję.
Maria Przygodzka
Kierownik Referatu Dróg i Mostów

W Lesznowoli – nadchodzi wiosna inwestycji…
Brak zimowych mrozów i stosunkowo niewielkie opady pozwoliły praktycznie bez przerw prowadzić działania związane z realizacją inwestycji
gminnych.
W Mrokowie trwa budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych.
Wykonano prace ziemne oraz fundamentowe. Obecnie prowadzone są roboty przy budowie pierwszej kondygnacji budynku.
Bez zakłóceń przebiegają prace przy
budowie kanalizacji sanitarnej w Łoziskach i Jagarzewszczyźnie. Do tej pory
wybudowano już 2300 m sieci kanalizacyjnych. Również w Podolszynie roboty przy budowie sieci kanalizacyjnej
posuwają się szybko i sprawnie. Obsadzono zbiorniki dwóch przepompowni
sieciowych oraz wybudowano 1472 m
sieci kanalizacyjnej. Trwają prace przy
budowie odcinków sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej, o które wnioskowali Mieszkańcy zrzeszeni w Komitetach
Społecznych. Na ukończeniu są prace przy budowie wodociągu i kanali-

zacji w Warszawiance przy ul. Uroczej
i w ul. Kolibra w Zgorzale. W najbliższym czasie rozpoczną się roboty przy
budowie odcinków wodociągu w ul.
Przytulnej we Władysławowie oraz
w ul. Przezornej i Przydrożnej w Kolonii Warszawskiej. Nowy odcinek wodociągu powstanie także w ulicach Sosnowej i Letniej w Jazgarzewszczyźnie.
Już wkrótce – bo w II kwartale 2015 r.
rozpocznie się rozbudowa oczyszczalni w Wólce Kosowskiej.

Zgodnie z planem postępują prace
nad projektem kanalizacji sanitarnej
w Stefanowie. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące lokalizacji głównych
ciągów tras sieci kanalizacyjnej oraz
przyłączy do nieruchomości mieszkańców. Projekt zostanie ukończony
w III kwartale 2015 roku.
Joanna Żurkowska-Beta
Referat Przygotowywania
i Realizacji Inwestycji

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ZSP w Mrokowie

Aktualności
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Inwestycje drogowe 2015
Bieżący rok będzie bardzo pracowity dla Referatu Dróg i Mostów. Poniżej
przedstawiamy wykaz zaplanowanych
inwestycji. Informacje o wyłożeniu koncepcji poszczególnych projektów ukazują się na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.lesznowola.pl

Projekty budowy dróg
1. Projekt budowlano-wykonawczy na
budowę ul. Poprzecznej w miejscowości Lesznowola.
2. Projekt budowlano-wykonawczy na
budowę ul. Malowniczej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Wola Mrokowska.
3. Projekt budowlano-wykonawczy
na rozbudowę ul. Ks. Słojewskiego
wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Rolnej
w miejscowości Magdalenka i Łazy.
4. Projekt budowlano-wykonawczy na
budowę ul. Krzywej w miejscowości Marysin, Wólka Kosowska i Stefanowo.
5. Projekt budowlano-wykonawczy na
budowę ul. Perłowej w miejscowości Łazy.
6. Projekt budowlano-wykonawczy
na budowę dróg od ul. Słonecznej
nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm. 5
w miejscowości Stara Iwiczna.

7. Projekt budowlano-wykonawczy na
budowę ul. Malinowej w miejscowości Stefanowo i Warszawianka.
8. Projekt budowlano-wykonawczy na
budowę ul. Dworkowej, Topolowej
i Końcowej w miejscowości Lesznowola.
9. Projekt budowlano-wykonawczy na
rozbudowę ul. Torowej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Nowa Iwiczna.
10. Projekt budowlano-wykonawczy na
budowę ul. Wąskiej w miejscowości
Wola Mrokowska.
11. Projekt budowlano-wykonawczy
budowy kanalizacji deszczowej ul.
Poprzecznej, Zakręt, Goździków
i Wiejskiej w miejscowości Mysiadło.
12. Aktualizacja projektu budowy
ul. Borowej w miejscowości Wilcza
Góra.
13. Aktualizacja projektu budo wy ul. Gminnej Rady Narodowej
w miejscowości Lesznowola.

Budowy dróg
1. Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku
od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej
oraz ul. Ludowej wraz z kanalizacją
deszczową w miejscowości Marysin
2. Budowa ul. Zajączka, Żubra i Niedźwiedzia w miejscowości Lesznowola

Nowo wybudowana ulica Zajączka
w Lesznowoli

3. Budowa ul. Jasnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Wilcza Góra.
4. Budowa ul. Błędnej II etap oraz budowa rurociągów zrzutowych dla odprowadzenia ścieków deszczowych
z sieci gminnej kanalizacji deszczowej w miejscowości Zamienie.
5. Budowa ul. Alei Zgody w miejscowości Nowa Iwiczna i Zgorzała.
6. Budowa ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową
sieci teletechnicznej i wodociągowej
w miejscowości Łazy.
Referat Dróg i Mostów

Budżet Gminy Lesznowola na 2015 rok
19 grudnia 2014 r. Rada Gminy Lesznowola przyjęła jednogłośnie budżet
gminy na 2015 rok, do którego w dniu
17 lutego 2015 r. wprowadziła drobne
zmiany.

Budżet kontynuacji
Planowane dochody mają wynieść
w tym roku 167,4 mln zł a wydatki
174,3 mln zł, z czego wydatki bieżące
planuje się w wysokości 133,7 mln zł
a wydatki inwestycyjne w wysokości
40,6 mln zł.
Najwyższe wydatki bieżące przeznaczone są na oświatę, edukacyjną
opiekę wychowawczą i sport. Jest to
kwota 73,9 mln zł, z czego dotacja dla
6 niepublicznych szkół, 21 niepublicz-

nych przedszkoli i 5 niepublicznych
oddziałów przedszkolnych to kwota
15,5 mln zł. Do wydatków subwencjonujących oświatę, gmina dokłada około 12 mln zł z dochodów własnych. Niestety w tym roku Gmina odprowadzi do
budżetu państwa aż 8,5 mln zł wpłaty
tzw. „Janosikowego”.
Znaczne środki zostaną przeznaczone także na dofinansowanie transportu
publicznego. Wspólny bilet ma kosztować w tym roku 715 tys. zł, dofinansowanie dla ZTM wyniesie 1,54 mln zł
a do linii uzupełniających ,,L” gmina dopłaci 1,0 mln zł.
Wydatki na utrzymanie kultury tj. Biblioteki Gminnej i Gminnego Ośrodka
Kultury szacuje się na kwotę 3,3 mln zł.
Plan finansowy gminy na 2015 rok jest

efektem kontynuacji nie tylko prac poprzedniej Rady, ale też wielu ubiegłorocznych zadań i założeń, które teraz są
na ukończeniu. Ale są i nowe zadania
z których część jest właśnie wdrażana.
Nowe ustawodawstwo nałożyło na
gminę kolejne, kosztowne zadania własne, m.in. gmina musi zapewnić opiekę
przedszkolną wszystkim pięcio i czterolatkom. Wydatki na oświatę mają osiągnąć w tym roku już ponad 81 mln zł.
Kwota długu w stosunku do planowanych dochodów budżetowych stanowi 35% przy dopuszczalnym wskaźniku zadłużenia 60%.
Należy podkreślić, iż są to preferencyjne pożyczki z możliwością częściowego umorzenia oraz niskooprocentowane obligacje (2,66%).
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Prawo lokalne

Inwestycje
Gmina nie spowalnia również prac
inwestycjach, na które planuje wydać
ponad 40,6 mln zł. Poniżej przedstawiamy nasze najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne:
1. Budowa kanalizacji w Łoziskach, Jazgarzewszczyźnie i Starej Iwicznej –
3,3 mln zł (nakłady 6,7 mln zł).
2. Budowa kanalizacji w Podolszynie,
Lesznowoli i Janczewicach – 2,4 mln
zł (nakłady 4,7 mln zł).
3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Wólce Kosowskiej II etap – 4,7 mln
zł (nakłady 11,5 mln zł).
4. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół

w Mrokowie o halę sportową –
4,3 mln zł (nakłady 8,5 mln zł).
5. Nadbudowa budynku szkoły w Mrokowie 0,3 mln zł (nakłady 4,1 mln zł).
6. Adaptacja świetlicy środowiskowej
z przeznaczeniem na budynek szkolny (z funkcją świetlicy środowiskowej) w Łazach – 0,6 mln zł (nakłady
2,6 mln zł).
7. Zmiana funkcji budynku świetlicy
wiejskiej na budynek szkoły podstawowej z funkcją świetlicy środowiskowej w Zgorzale – 3,9 mln zł.
Gmina planuje w roku bieżącym wykonać projekty szesnastu dróg gminnych i jednej drogi powiatowej (jako
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pomoc rzeczowa), a także budowę
i rozbudowę jedenastu dróg gminnych,
z których trzy zostały już zrealizowane.
Na ten cel przeznaczono 13,7 mln zł.
Wykresy znajdują się na III stronie
okładki.

Podatki bez zmian
Warto zauważyć, że Gmina Lesznowola swoje zadania będzie realizować,
nie podnosząc – już piąty rok z rzędu –
stawek podatków lokalnych, pozostawiając je na poziomie z 2011 roku.
Elżbieta Obłuska
Skarbnik Gminy Lesznowola

Uchwały Rady Gminy Lesznowola
17 lutego 2015r.
Uchwała Nr 29/V/2015
w sprawie miesięcznych diet dla Radnych
i diet dla Sołtysów.
Uchwała Nr 30/V/2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2015-2024.
Uchwała Nr 31/V/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015.
Uchwała Nr 32/V/2015
w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Uchwała Nr 33/V/2015
w sprawie zmiany uchwały Nr 27/IV/2014
Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia
2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2015 i 2016.
Uchwała Nr 34/V/2015
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego na wykonanie projektu budowy drogi powiatowej
na odcinku od skrzyżowania ul. Przyszłości
z ul. Wirażową.
Uchwała 35/V/2015
w sprawie zmiany struktury Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28.
Uchwała Nr 36/V/2015
w sprawie określenia obwodu Gimnazjum

w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej, ul. Krasickiego 56.
Uchwała Nr 37/V/2015
w sprawie określenia obwodu Gimnazjum
w Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów
Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 6.
Uchwała Nr 38/V/2015
w sprawie określenia planu sieci publicznych
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
Uchwała Nr 39/V/2015
w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Mysiadle z siedzibą w Zgorzale.
Uchwała Nr 40/V/2015
w sprawie określenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
Uchwała Nr 41/V/2015
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Lesznowola.
Uchwała Nr 42/V/2015
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
Uchwała Nr 43/V/2015
w sprawie uchylenia uchwały Nr 619/
XLIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22

października 2014 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy.
Uchwała Nr 44/V/2015
w sprawie odstąpienia od sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
na części obszaru określonego w uchwale Nr
119/X/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia
29 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy.
Uchwała Nr 45/V/2015
w sprawie zmiany uchwały Nr 540/XLII/2014
Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 czerwca
2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna, zatwierdzonego
uchwałą Nr 261/XXXIV/05 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2005r.
Uchwała Nr 46/V/2015
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr
261/XXXIV/05 Rady Gminy Lesznowola z dnia
30 września 2005r.
Uchwała Nr 47/V/2015
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
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dla części obrębu Kolonia Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 588/XLIV/2014
Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia
2014 r.
Uchwała Nr 48/V/2015
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Kolonia Lesznowola i części obrębu Stefanowo, zatwierdzonego uchwałą Nr
279/XXII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia
30 listopada 2012 r.
Uchwała Nr 49/V/2015
W sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla
części obrębu Magdalenka, zatwierdzonego
uchwałą Nr 45/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Prawo lokalne
Uchwała Nr 50/V/2015
w sprawie zmiany uchwały Nr 346/XXIV/2009
Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 stycznia
2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Łazy i części wsi Wólka
Kosowska.
Uchwała Nr 51/V/2015
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy.
Uchwała Nr 52/V/2015
zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczania
dróg publicznych na terenie m.st. Warszawy
i województwa stołecznego warszawskiego
do kategorii dróg lokalnych, miejskich oraz
gminnych.
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Uchwała Nr 53/V/2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez
Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia
Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego.
Uchwała Nr 54/V/2015
w sprawie nadania nazwy drodze.
(Frezji – Nowa Wola)
Uchwała Nr 55/V/2015
w sprawie nadania nazw drogom.
(Ignacego Łukasiewicza, ul. Aleksandra Grahama Bella, ul. Thomasa Alva Edisona, ul. Alfreda Nobla, ul. Mariana Rejewskiego, ul. Jerzego Różyckiego, ul. Henryka Zygalskiego,
ul. Nikola Tesli w Zamieniu)
Uchwała Nr 56/V/2015
w sprawie zmiany Statutu Gminy Lesznowola.

Zarządzenia Wójta Gminy Lesznowola
od stycznia do marca 2015 r.
Lp.

Data

Nr
Zarządzenia

W sprawie

1.

02 stycznia 2015r.

1/2015

najmu części pomieszczenia o pow. 200m2, w budynku usytuowanym na działce 145/3
przy Al. Krakowskiej 23A, położonej w obrębie Mroków w celu garażowania wozów
bojowych OSP,

2.

02 stycznia 2015r.

2/2015

wydzierżawienia gruntu o szerokości 3m, długości 115m, stanowiącego część działki
nr 4/7 i nr 4/8, położonych w obrębie Jazgarzewszczyzna,

3.

02 stycznia 2015r.

3/2015

wydzierżawienia gruntu stanowiącego niezabudowaną nieruchomość, oznaczoną
w ewidencji gruntów 226/2, o powierzchni 0,1159 ha położoną w obrębie Lesznowola
z przeznaczeniem na tymczasowy parking dla filii szkoły podstawowej w Lesznowoli,

4.

02 stycznia 2015r.

4/2015

wydzierżawienia gruntu o pow. 24 m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów nr 31/2, położonej w obrębie PGR i Radiostacja Łazy,

5.

02 stycznia 2105r.

5/2015

wydzierżawienia gruntu o pow. 16,5 m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 31/2, położonej w obrębie PGR i Radiostacja Łazy,

6.

07 stycznia 2015r.

6/2015

zawarcia umowy na budowę ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej w Marysinie wraz z kanalizacją deszczową,

7.

09 stycznia 2015r.

7/2015

powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

8.

09 stycznia 2015r.

8/2015

zmian w budżecie gminy na 2015r.,

9.

13 stycznia 2015r.

9/2015

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015r.,

10.

14 stycznia 2015r.

10/2015

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
na utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola w roku 2015,

11.

14 stycznia 2015r.

11/2015

wydzierżawienia gruntu o powierzchni 35 000 m2 , znajdującego się na działce nr 1/249,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło na przeprowadzenie imprezy motoryzacyjnej
WRAK RACE,

12.

20 stycznia 2015r.

12/2015

zmian w budżecie gminy na 2015r.,

10

Lp.

Prawo lokalne
Data

Nr
Zarządzenia
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W sprawie

13.

28 stycznia 2015r.

13/2015

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Lesznowola w roku 2015,

14.

02 lutego 2015r.

14/2015

powołania Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku budżetowym 2015r. w Gminie Lesznowola,

15.

04 lutego 2015r.

15/2015

zawarcia umowy na utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola w 2015 roku,

16.

04 lutego 2015r.

16/2015

zmian w budżecie gminy na 2015r.,

17.

06 lutego 2015r.

17/2015

wydzierżawienia gruntu o szerokości ok. 3m, długości ok. 90m, stanowiącego część
działki 108/15 położonej w obrębie Stara Iwiczna z przeznaczeniem pod drogę,

18.

18 lutego 2015r.

18/2015

zmian w budżecie gminy na 2015r.,

19.

20 lutego 2015r.

19/2015

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
na budowę wodociągu z przyłączami w ul. Letniej i Sosnowej działki nr ew. 97,98, 114,
11/10,9/9,9/10,9/3,11/3,3/4,47/2,103, 112,11/9,65/1 15,19/6,84 w Jazgarzewszczyźnie,

20.

23 lutego 2015r.

20/2015

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
na zmianę funkcji budynku i zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej na budynek szkoły podstawowej, przedszkola oraz świetlicy wiejskiej z niezbędnymi instalacjami, 2-ma zjazdami z drogi gminnej, ciągami pieszo-jezdnymi, miejscami postojowymi w Zgorzale,

21.

24 lutego 2015r.

21/2015

zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr RZP.272.2.09.28.2014 z dnia 24.10.2014r. na budowę ul. Błędnej III etap oraz budowę rurociągów zrzutowych dla odprowadzania ścieków deszczowych z sieci gminnej kanalizacji deszczowej w Zamieniu,

22.

25 lutego 2015r.

22/2015

wydzierżawienia części ogrodzenia o powierzchni 2 m2 , znajdującego się na działce
nr 1/249, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, na którym zostanie usytuowany baner
reklamowy o wymiarach 1x2 m,

23.

02 marca 2015r.

23/2015

zmian w budżecie gminy na 2015r.,

24.

02 marca 2015r.

24/2015

wydzierżawienia gruntu o powierzchni 35 000 m2 , znajdującego się na działce nr 1/249,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło, na przeprowadzenie imprezy motoryzacyjnej
WRAK RACE.

25.

09 marca 2105r.

25/2015

wydzierżawienia nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 47, położona w obrębie Mysiadło z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą,

26.

09 marca 2015r.

26/2015

wydzierżawienia gruntu o pow. 40m2 znajdującego się na działce nr 1/249, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, na którym zostanie usytuowana reklama o wymiarach
8mx6m,

27.

09 marca 2015r.

27/2015

zmian w budżecie gminy na 2015r.,

28.

09 marca 2015r.

28/2015

wydzierżawienia gruntu o pow. 0,2000 ha, znajdującego się na działce nr 1/249, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, na tymczasowy parking dla samochodów osobowych pracowników Dyrekcji Generalnej Auchan Polska Sp. z o.o,

29.

16 marca 2015r.

29/2015

zawarcia aneksu nr 1 do umowy Nr RZP.272.2.05.21.204 z dnia 05 sierpnia 2014r. na
budowę ul. Willowej wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cichej, ul. Krasickiego i dz. ew. 31/40 w Nowej Iwicznej,

30.

17 marca 2015r.

30/2015

wydzierżawienia części ogrodzenia o pow. 7,2 m2 , znajdującego się na działce nr 1/249,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło, na którym zostanie usytuowany baner reklamowy o wymiarach 6x1,2 m,

31.

20 marca 2015r.

31/2015

zmian w budżecie gminy na 2015r.
Przygotowała:
Iwonna Góra
Inspektor w Biurze Rady Gminy
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Prawo lokalne

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Lesznowola!
Dnia 1 lutego 2015 r. weszła w życie nowelizacja z dnia 17 stycznia br. Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 13 września 1996 r. W związku z tym, pragniemy przedstawić Państwu najistotniejsze
zmiany wynikające z tej nowelizacji:
1. Określono maksymalne stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
Wysokość stawki ustalana jest w oparciu o przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny, który w pierwszym. kwartale każdego roku ogłasza Prezes GUS – za 2013 r. wynosi on 1299,00 zł/osobę.
W przypadku pobierania opłaty w oparciu o zużycie wody – maksymalna stawka za 1m3 wody nie może
przekroczyć 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego tj. 9,09 zł/m3. Aktualnie w naszej gminie stawka wynosi 3,20 zł/m3 (odpady zbierane selektywnie), oraz 5,80zł/m3 (dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny).
Podstawą obliczenia wysokości opłaty jest stawka za odpady zbierane w sposób selektywny. Mieszkańcom, którzy nie segregują odpadów Rada Gminy może uchwalić podwyższoną stawkę, której maksymalna wysokość nie może przekroczyć dwukrotności stawki za odpady zbierane w sposób selektywny. Przy
aktualnie obowiązującej stawce 3,20 zł/m 3 wody dla odpadów zbieranych selektywnie, maksymalna stawka przy zbiórce nieselektywnej(zmieszanej) nie może przekroczyć 6,40 zł/m3 wody zużywanej na cele komunalno-bytowe.
2. Kwota opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie podlega zaokrągleniu – do czasu złożenia korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Ograniczenie możliwości zwrotu nadpłaty – w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów była świadczona.
4. W przypadku uchwalenia przez Radę Gminy nowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wójt Gminy zawiadamia właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty wyliczonej, jako iloczyn nowej
stawki i danych zawartych w deklaracji. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Właściciel nieruchomości składa korektę deklaracji w przypadku zmiany ilości wody zużywanej na cele
komunalne.
5. Zmiany we wzorze deklaracji:
Rada Gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych:
a. imię, nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości, adres zamieszkania lub siedziby,
b. adres nieruchomości,
c. data obowiązywania deklaracji,
d. numer telefonu właściciela nieruchomości,
e. adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości,
f. dane stanowiące podstawę zwolnienia (w części lub w całości) z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
g. inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego,
h. data obowiązywania deklaracji.
6. Rada Gminy, w drodze Uchwały może zwolnić w części lub w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, których dochód nie
przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8
ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2012 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.).
7. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dzikie wysypiska).
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8. Omawiana nowelizacja Ustawy zobowiązuje gminę do wybudowania samodzielnie lub wspólnie z inną
sąsiednią gminą lub gminami stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
9. Ostatnia, bardzo ważna zmiana dotyczy przetargów organizowanych przez gminy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Nowelizacja dopuszcza zawarcie umowy z przedsiębiorcą wybranym
w drodze przetargu na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Umowa określa instalację lub instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,
do których przedsiębiorca odbierający odpady od właścicieli nieruchomości obowiązany jest przekazać
odebrane odpady. Ustawodawca pozostawił możliwość przeprowadzenia łącznego przetargu na dotychczasowych zasadach.

Szanowni Państwo!
Zapewne, zwrócili Państwo uwagę, że istotnych zmian jest dużo i wymagają one podjęcia przez Radę Gminy
nowych uchwał oraz zmian w niektórych dotychczas podjętych uchwałach. Na ich podjęcie zgodnie z art. 10
ust. 1 (Dz.U. 2015 poz. 87) ustawodawca określił okres 18 miesięcy.
Mam nadzieję, że modyfikacja systemu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy będąca konsekwencją nowelizacji przepisów spowoduje wyższą jakość usług świadczonych dla Państwa w tym zakresie.
Jednocześnie pragniemy poinformować Państwa, że obecnie Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
jest w trakcie generowania loginów i haseł dostępu on-line do indywidualnych kont, na które wnoszą Państwo
opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Po wygenerowaniu wszystkich loginów i haseł
niezwłocznie przystąpimy do ich wysyłki do Państwa domów. Po zalogowaniu się na swój indywidualny numer konta uzyskają Państwo podgląd nie tylko stanu konta i dokonywanych wpłat, ale także można sprawdzić
swoje deklaracje, na których widnieje m. in. zadeklarowana ilość wody zużywanej na cele komunalne oraz
wysokość opłaty.
Od 11 maja br. rozpoczynamy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji. Harmonogram znajduje się na stronie: www.lesznowola.pl
Z wyrazami szacunku
Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Wójt Gminy Lesznowola

Nowy wzór dowodu osobistego
Od dnia 1 marca 2015r. obowiązują nowe zasady dotyczące wydawania,
obowiązku wymiany, oraz unieważniania dowodów osobistych – zgodnie
z Ustawą z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr
167, poz. 113 ze zm.).
Przypominamy, że każdy pełnoletni
obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
Osoba małoletnia, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo posiadać dowód osobisty. Obywatel
polski zamieszkujący poza granicami
kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.
W przypadku utraty obywatelstwa
polskiego, posiadacz dowodu osobistego obowiązany jest niezwłocznie zwrócić dowód osobisty do organu dowolnej
gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

W nowym dowodzie osobistym zamieszcza się następujące informacje:
dane dotyczące osoby: nazwisko,
imię (imiona), nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce, urodzenia,
płeć, wizerunek twarzy, numer PESEL,
obywatelstwo oraz dane dotyczące dowodu osobistego: serię i numer dowodu osobistego, datę wydania, datę ważności, oznaczenie organu wydającego
dowód osobisty.
W dowodzie osobistym nie zamieszcza się adresu zameldowania jego posiadacza, ani jego podpisu. Zrezygnowano również z umieszczania danych
dotyczących wzrostu i koloru oczu posiadacza dowodu osobistego.
Do posiadania dowodu osobistego
jest zobowiązana osoba posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych.
Natomiast do złożenia wniosku są
uprawnione następujące osoby:

– jeden z rodziców lub opiekun prawny – w przypadku składania wniosku
w imieniu osoby małoletniej, której
do ukończenia 18 roku życia zostało
więcej niż 30 dni,
– jeden z rodziców, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską,
– opiekun prawny, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską,
– kurator, w przypadku składania
wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.
Dodatkowym wymogiem jest,
aby składanie wniosku przez rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu ww. osób, odbywało się
w obecności tych osób, z wyjątkiem
przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka, które nie ukończyło 5 roku życia.
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Formularz WNIOSEK O WYDANIE
DOWODU OSOBISTEGO należy złożyć wypełniony i podpisany własnoręcznie przez wnioskodawcę, w siedzibie organu dowolnej gminy.
W przypadku, gdy osoba nie może
złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy – z powodu
choroby, niepełnosprawności lub „innej
niedającej się pokonać przeszkody”,
osoba zawiadamia o tym organ gminy.
W takiej sytuacji przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.
Gdy nie ma możliwości złożenia
przez wnioskodawcę własnoręcznego
podpisu na formularzu wniosku, pracownik organu gminy zamieści adnotację o przyczynie braku podpisu.
Prosimy pamiętać, że są sytuacje,
które decydują o terminach, w których należy wystąpić o wydanie dowodu osobistego:
– co najmniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego dowodu osobistego,
– niezwłocznie – w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie
osobistym (dokument ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od
zmiany danych), zmiany wizerunku
twarzy posiadacza, utraty lub takiego
uszkodzenia dowodu osobistego, który utrudnia lub uniemożliwia identyfikację jego posiadacza. Nowością
jest to, że nie ma konieczności wymiany dokumentu z powodu zmiany
adresu zameldowania, zamieszczonego w dotychczasowym wzorze dowodu. Dowód jest ważny do końca
określonego w nim terminu. Nadal
w obrocie prawnym pozostaną dowody osobiste wydane bez oznaczenia
terminu ich ważności (tzw. bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany
tych dokumentów.
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć:
1. aktualną fotografię osoby, odpowiadającej wymogom zdjęcia jak do dokumentów paszportowych, tj. o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na
jednolitym jasnym tle, mającą dobrą
ostrość i odwzorowująca naturalny
kolor skóry, obejmującą wizerunek
od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała
70 – 80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej,

Warto wiedzieć
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym
przeznaczonym do drukarek.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi
wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi
szkłami, wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia
lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16
lat, z powodu wrodzonej lub nabytej
wady narządu wzroku, wydane zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14,
poz. 92, ze zm.) W przypadku osoby
noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy
jest w pełni widoczny, wraz zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została
dołączona fotografia przedstawiająca osobę
z zamkniętymi
oczami, innym
niż naturalny
wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
Fotografia powinna być wykonana
nie
wcześniej niż 6
miesięcy przed
dniem złożenia
wniosku.
Dowód osobisty odbiera się
osobiście w organie gminy, do
której został złożony wniosek
o jego wydanie,
w terminie 30
dni od dnia złożenia wniosku.
W szczególnych przypadkach termin
może zostać wydłużony.
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Dowody osobiste są wydawane nieodpłatnie.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
uruchomiło e-usługę, która pozwoli
sprawdzić on-line czy dowód jest już
gotowy do odbioru. Wystarczy wejść
na stronę www.obywatel.gov.pl. To
portal, który będzie zawierać w jednym miejscu wszystkie e-usługi MSW,
w tym również te dotyczące dowodu
osobistego. W zakładce „Dowody osobiste” została uruchomiona e-usługa,
pozwalająca sprawdzić, czy dokument
został już wyprodukowany. Wystarczy
wpisać numer zawarty na potwierdzeniu złożenia wniosku, który wcześniej
otrzymaliśmy w urzędzie. Odpowiedź
od razu pojawi się na ekranie. Usługa
jest bezpłatna i nie wymaga dodatkowego logowania.
W Urzędzie Gminy w Lesznowoli przyjmujemy wnioski i wydajemy
gotowe dokumenty w Urzędzie Stanu Cywilnego – pokój nr 1.
Serdecznie zapraszamy!
Ewa Lewandowska
i Edyta Rowińska
Urząd Stanu Cywilnego
w Lesznowoli
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Mobilny Punkt Informacyjny –
tu zapytasz o dotacje
Zapraszamy na cykliczne spotkania z Konsultantem Głównego Punktu
Informacyjnego Funduszy Europejskich w Warszawie Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych.
Mieszkańcy Gminy Lesznowola
mogą – w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego – skorzystać z konsultacji dotyczących dotacji unijnych.
Pierwsze spotkanie odbyło się 18 lutego w Urzędzie Gminy. Po poradę zgłosiło się wówczas około 30 osób.
Konsultacje dotyczyły Programów
Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności,
w perspektywie finansowej na lata
2014-2020. Informacji udziela pani Justyna Wietrzycka – Konsultant Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich w Warszawie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych. W porównaniu z Mobilnymi
Punktami Informacyjnymi w innych
gminach, w Lesznowoli była bardzo
duża frekwencja i musiałam nieco zmodyfikować formułę spotkania – mówi
Justyna Wietrzycka o lutowym spotkaniu w Urzędzie Gminy. Mieszkańcy najczęściej pytali o możliwość otrzymania

dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej, rozwój działalności
firmy, a także rewitalizacji dla wspólnot
mieszkaniowych i dotacje dla obiektów
historycznych.
Możliwość skorzystania z takich
konsultacji oceniono bardzo wysoko –
W poprzedniej perspektywie finansowej przeoczyłem możliwość skorzystania w dofinansowania i teraz chciałbym
ten błąd naprawić – mówi jeden z uczestników – tym bardziej, że jest tak wiele instytucji unijnych, że nie wiadomo,
gdzie należy składać wnioski i jakie są
warunki otrzymania dofinansowania.
Poza możliwością indywidualnej porady,
uczestnicy otrzymują przygotowane dla
nich ciekawe materiały informacyjne.
Zazwyczaj Mobilny Punkt Informacyjny odwiedza gminę jednorazowo, jednak w Lesznowoli spotkania są
kontynuowane – z uwagi na ogromne
zainteresowanie tą tematyką zwróciliśmy się do organizatora z wnioskiem
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16 i 23 kwietnia 2015r.,
godz. 10-14
Konsultacje w sprawie
możliwości pozyskania
dotacji UE
Mobilny Punkt Informacyjny,
Łazy ul. Przyszłości 8
o kontynuację i począwszy od marca,
każdego miesiąca będą odbywały się
dwa spotkania w ramach Mobilnego
Punktu Informacyjnego – mówi Katarzyna Trębicka, Główny specjalista ds.
informacji europejskiej w lesznowolskim urzędzie.
Tym razem pani Konsultant czekała
na zainteresowanych unijnym wsparciem mieszkańców w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Łazach, przy
ul. Przyszłości 8. Spotkania odbyły się
19 i 26 marca. W kolejnym miesiącu
Mobilny Punkt Informacyjny odwiedzi
naszą gminę 16 i 23 kwietnia.
Informacje o terminach kolejnych
konsultacji będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Urzędu
Gminy: www.lesznowola.pl oraz przekazywane za pośrednictwem Gminnego Systemu Powiadamiania SMS.
Agnieszka Anna Adamus
Główny specjalista ds. promocji gminy

Wspólnie tworzymy
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Gmina Lesznowola pod koniec 2014
roku podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Opracowanie planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesznowola”. Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007-2013. Pozyskane dofinansowanie
wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych
Projektu, natomiast pozostałe 15% pokrywa budżet Gminy Lesznowola.

Każda gmina zobowiązana jest do
sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest to dokument obligatoryjnie wymagany przy ubieganiu
się o dofinansowanie na realizację inwestycji dotyczących zakupu i montażu urządzeń dla budynków mieszkalnych, które wykorzystują odnawialne
źródła energii, takie jak kolektory słoneczne, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne lub na realizację działań
termomodernizacyjnych dla budynków użyteczności publicznej. Plan
przyjęty zostanie Uchwałą Rady Gmi-

ny Lesznowola. Dokument składa się
z następujących elementów: charakterystyka stanu aktualnego gminy
w zakresie energetyki, inwentaryzacja emisji CO2 w sektorach: budynki
użyteczności publicznej, obiekty użytkowo-usługowe, budynki mieszkalne,
oświetlenie uliczne, transport, bilans
emisji CO2 z obszaru gminy, określenie celu strategicznego (redukcja emisji CO2 o 20% w 2020r.) i kierunków
działań oraz zdefiniowanie zadań planowanych do realizacji zmierzających
do osiągnięcia założonego celu.

Warto wiedzieć
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W związku z przystąpieniem do
opracowania przedmiotowego dokumentu, na terenie Gminy Lesznowola prowadzona jest inwentaryzacja
źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, którą wykonuje Wykonawca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – firma IGO Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.
k. z Katowic. Zachęcamy wszystkich
Mieszkańców Gminy Lesznowola, do

przekazywania danych dotyczących
źródeł niskiej emisji poprzez wypełnianie ankiet w okresie marzec
– kwiecień 2015 r. Ankieta zawiera
dane odnośnie źródeł ciepła (np. rodzaj kotła), średniego zużycia energii, ocieplenia budynku itp.
Wypełnioną ankietę można zostawić
osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola lub przesłać pocztą na
adres Urzędu Gminy. Ankietę można

Stop dla wypalania traw!
Uprzejmie przypominamy Mieszkańcom Gminy Lesznowola o bezwzględnym
zakazie wypalania roślinności, a także suchych traw na łąkach, pastwiskach,
nieużytkach, rowach, przydrożnych pasach i rowach, szlakach kolejowych oraz
w strefie trzcinowisk i szuwarów.
Dla świata przyrody wypalanie traw
to katastrofa ekologiczna. Jest to zły
zwyczaj, bardzo szkodliwy dla przyrody i człowieka. Wypalając trawy niszczy się ich zawiązki, które umieszczone są w większości nad powierzchnią
gruntu. Giną najcenniejsze gatunki ziół
a pozostają jedynie rośliny głęboko korzeniące się. A przecież trawy są dla ptaków „zagniazdowników” miejscem ich
lęgów. W cuchnącej spalenizną trawie
ptaki nie wiją gniazd. Ogień trawiąc suche pędy niszczy przede wszystkim florę
bakteryjną i zoocenozę gleby, tak bardzo
przydatną i sprzyjającą człowiekowi.
Czynności wypalania traw są bezpośrednią przyczyną zwiększonej erozji
gleby. Zupełnym nieporozumieniem
jest przekonanie, że w ten sposób gleba jest lepiej przygotowana do późniejszego plonowania. Jest akurat odwrotnie! Ziemia wyjaławia się, zahamowany
zostaje bardzo pożyteczny naturalny
rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery
przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami tak dla
ludzi jak i zwierząt (w tym np. pszczół).
Gęsty dym ścielący się na drogach
ogranicza widoczność, stając się przy-

czyną kolizji i wypadków samochodowych. Wysuszona po zimie trawa pali
się bardzo szybko, przez co ogień rozprzestrzenia się w krótkim czasie, obejmując niejednokrotnie swoim zasięgiem ogromne powierzchnie.
Często pożary wymykają się spod
kontroli ludzi i rozprzestrzeniają się na
pobliskie zbudowania powodując zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców.
Wszystko to prowadzi do wielu strat materialnych, a także osobistych tragedii.
Jeżeli ludzkość ma przetrwać, musimy chronić przyrodę. Musimy zacząć
przewidywać, co stanie się nie za kilka, ale za tysiąc lat i wykorzystując widzę ekologiczną – sprawdzać, czy nasze
działania nie są szkodliwe. Oznacza to
zmiany w sposobie życia i postępowania na rzecz przyrody.
Wiele tych zmian zależy od czynnej
postawy nas samych.
Wiosna dla większości z nas to najpiękniejsza pora roku, jesteśmy pełni
energii, chwytamy powietrze w płuca
i optymistycznie, z uśmiechem obserwujemy otaczający nas świat, delektując się jego pięknem – zadbajmy zatem
o przyrodę ojczystą i środowisko, które nas otacza!

Utylizacja azbestu w 2015 roku
Uprzejmie informujemy, że wzorem poprzednich lat Gmina Lesznowola będzie kontynuowała akcję odbioru i unieszkodliwiania materiałów
budowlanych zawierających azbest

z rozbiórki dachów budynków mieszkalnych od osób fizycznych z terenu
Gminy.
O dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją pokryć dachowych za-
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także pobrać ze strony internetowej
Urzędu Gminy Lesznowola www.lesznowola.pl jako plik PDF (wersja do
wydruku) oraz jako plik DOC (wersja edytowalna) i przesyłać na adres: info@odpady.biz.pl. Wypełnione ankiety prosimy zwracać do dnia
15.04.2015 r.
Katarzyna Trębicka
Główny specjalista
ds. informacji europejskiej

Wypalanie traw zabraniają następujące ustawy:
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013
poz. 627 ze zm.)
–– Art. 124 stanowi: „zabrania się
wypalania lak, pastwisk, nieużytków, rowów przydrożnych,
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”,
–– Art. 131 pkt 12 – Kto wypala łąki,
pastwiska, nieużytki, rowy, pasy
przydrożne, szlaki kolejowe,
trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu lub grzywny.
• Ustawa z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (Dz.U. z 2014 poz.1153 ze
zm.),
–– Art. 30 ust. 3 stanowi, iż „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości
do 100 metrów od granicy lasu,
zabrania się działań i czynności
mogących wywołać niebezpieczeństwo a w szczególności:
1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego
celu przez właściciela lasu
lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

wierających azbest w 2015 roku, mogą
ubiegać się osoby fizyczne, nie będące
przedsiębiorcami, mieszkające na terenie Gminy Lesznowola, które posiadają zdjęte płyty azbestowe składowane
na terenie posesji.
Dofinansowanie obejmować będzie
odbiór składowanych płyt azbestowych
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Warto wiedzieć

i ich utylizację przez Wykonawcę, z którym Gmina Lesznowola posiada podpisaną umowę.
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem
nowych pokryć dachowych.
Nieruchomości, na których składowany jest azbest oraz deklaracje zmiany pokrycia dachowego w 2015 r. należy zgłaszać:
• w pokoju nr 103 Urzędu Gminy
Lesznowola,
• telefonicznie pod numerami telefonów: (22) 708-91-28, 708-92-08,
• w kancelarii Urzędu – w terminie
do dnia 31 maja 2015r.
Usuwanie, zabezpieczanie, wywożenie i składowanie azbestu wymaga stosowania określonych procedur, tak aby
zminimalizować szkodliwy wpływ oddziaływania włókien azbestowych na
organizm człowieka.

Informacje na temat azbestu i jego
szkodliwym dla zdrowia ludzi działaniu
ukazują się systematycznie w miejscowej prasie, umieszczane są na tablicach
ogłoszeń, sołeckich tablicach informacyjnych. Ponadto rozdawane są ulotki
i rozwieszane plakaty mówiące o prawidłowym postępowaniu z różnymi wyrobami, w których zawarty jest azbest.
W materiałach tych podkreślana jest
także konieczność korzystania z wyspecjalizowanych firm, posiadających
stosowne zezwolenie na taką działalność, przy prowadzeniu prac polegających na demontażu dachów pokrytych
płytami azbestowo-cementowymi. Informacje te przekazywane są również
podczas spotkań z mieszkańcami na zebraniach sołeckich.
W celu przedłużenia użytkowania
wyrobów zawierających azbest i zachowania ich dobrego stanu, możliwa
jest impregnacja lub malowanie. Do-

Czy pamiętasz o obowiązkowym szczepieniu psa?

Wścieklizna
Raz w roku – w okresie wiosennym – przeprowadzana jest akcja szczepienia
lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Z okazji nadejścia wiosny warto odświeżyć wiedzę na temat tej groźniej – także dla ludzi – choroby.
Wścieklizna jest śmiertelną, odzwierzęcą chorobą zakaźną występującą niemalże na całym świecie. Wywoływana jest przez wirusy neurotropowe, co
oznacza, że wirusy atakują układ nerwowy zakażonego osobnika. Do zarażenia
dochodzi w wyniku kontaktu z chorym
zwierzęciem – gdy zostaniemy pogryzieni lub mamy kontakt z jego śliną. W tym
ostatnim przypadku do zachorowania
OBJAWY WŚCIEKLIZNY U LUDZI
• objawy zwiastunowe
–– brak apetytu
–– bóle głowy
–– świąd w miejscu ukąszenia
–– gorączka
–– nudności
• objawy fazy pobudzenia
–– zaburzenia żołądkowo-jelitowe
(biegunka, zaparcia)
–– niepokój
–– nerwowość
–– napady drgawek
–– dezorientacja
• ostatnia faza – faza porażenia
–– stopniowy, postępujący paraliż
i śmierć

dochodzi rzadziej, ale go nie wyklucza.
Tak naprawdę niebezpieczne jest to, że
zarażony wścieklizną zwierzak może
wyglądać na zdrowego i nie wzbudzi naszych podejrzeń. Dlatego najbezpieczniej jest nie głaskać obcych zwierząt
domowych i nie zbliżać się do dzikich.
Niepokój powinno wzbudzić nienaturalne zachowanie – np. zwierzęta dzikie, które z natury są nieufne i unikają
człowieka stają się agresywne lub zanadto łagodne i dają się złapać.
Wścieklizna jest wciąż groźna – najwięcej zachorowań wśród ludzi notuje
się na terenie Azji, Afryki oraz w krajach Ameryki Środkowej i Południowej, o czym warto pamiętać planując
egzotyczną podróż. Na tych terenach
do zachorowań dochodzi najczęściej
w następstwie ugryzienie przez psa, natomiast na naszym terenie – w Europie,
główne zagrożenie stanowią lisy i inne
wolno żyjące zwierzęta leśne.
Dzięki wspomnianym już szczepieniom lisów, w Polsce udało się w znacznym stopniu ograniczyć występowanie
wścieklizny. W dużej mierze przyczy-
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tyczy to jedynie tych wyrobów, które
są w dobrym stanie technicznym i których powierzchnia jest czysta. Zmiana
pokrycia azbestowego, wcześniej czy
później, będzie musiała być wykonana.
Mieszkańcy zostali poinformowani
o konieczności dokonywania corocznej
kontroli dachów swoich budynków i oceny przydatności do dalszego użytkowania materiału pokryciowego na dachu
oraz o sposobach ochrony przed szkodliwością płyt azbestowo-cementowych.
Edukację w szkołach dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy
w tym zakresie prowadzą nauczyciele i opiekunowie szkolnych kół ekologicznych. Uświadamiają młodemu pokoleniu, jak niebezpieczne dla zdrowia
i życia człowieka oraz dla środowiska
są odpady zawierające azbest.
Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

OBJAWY WŚCIEKLIZNY
U ZWIERZĄT
• ataki szału
• nieposłuszeństwo
• agresja
• otępienie
• biegunki lub zaparcia
• wymioty
• ślinotok
• brak apetytu
• gorączka
• trudności w połykaniu
• uporczywe wylizywanie miejsc pogryzionych
• w ostatniej fazie:
–– stukanie zębami
–– zjadanie niejadalnych przedmiotów
–– otwarty pysk i język na wierzchu
–– porażenie kończyn
niło się do tego obowiązkowe szczepienie przeciwko wściekliźnie najlepszego przyjaciela człowieka – psa. Jednak
czy każdy właściciel czworonoga o tym
pamięta?
Przypomnijmy, że szczepienie psa
przeciwko wściekliźnie jest obowiązkiem ustawowym. Zgodnie z art. 56.
pkt. 2. Ustawy z dn. 11 marca 2004
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:
„Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie
w terminie do 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.”
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Za niedopełnieni tego obowiązku ustawodawca przewidział kary finansowe
w wysokości do 500 zł.
Kara może nie powala swoją wysokością, ale nie o nią tu przecież chodzi,
tylko o nasze zdrowie. Warto także pomyśleć o zaszczepieniu kota. Nie jest to
obowiązkowe, ale wskazane, ponieważ
koty wychodzące i polujace są bardziej
narażone na kontakt z wirusem niż psy.

Warto wiedzieć
Na zakończenie przyjrzyjmy się jak
wyglądają krajowe statystyki zachorowalności na wściekliznę. Według danych Głównego Inspektoratu Weterynarii w styczniu 2015 roku wściekliznę
wykryto na terenie dwóch województw
i stwierdzono ją u 15 lisów, 2 psów oraz
1 kuny. Rok wcześnie o tej samej porze
wściekliznę wykryto u 2 kotów, 15 lisów
1 kuny oraz 1 jenota, również na terenie

Jak przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz
Organizacji Pożytku Publicznego
– informacje dla podatników Gminy Lesznowola

1% dla OPP
Co to jest 1% podatku dochodowego?
1% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych (sposób
finansowego wsparcia), którą podatnik
może przekazać wybranej przez siebie
organizacji pożytku publicznego.
Kto może przekazać 1% podatku organizacjom pożytku publicznego?
1% podatku mogą przekazać organizacjom mającym status pożytku publicznego rozliczający się w Polsce:
• podatnicy podatku dochodowego
od osób fizycznych (w tym m.in.
podatnicy uzyskujący dochody
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający,
• z liniowej, 19-procentowej stawki
podatku.
1% mogą przekazać również emeryci,
pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane
przez pracodawcę.
Jakie organizacje mogą przyjmować
wpłaty z 1%?
Aby móc przyjmować 1% podatku
dochodowego organizacja musi mieć
status organizacji pożytku publicznego (OPP). Nie wszystkie OPP mogą
korzystać z przywileju otrzymywania
1%, zależy on bowiem od spełnienia do-

datkowych wymagań, i to zarówno dla
organizacji nowo uzyskujących status,
jak i dla OPP posiadających ten status
od kilku lat.
1. Organizacje dopiero uzyskujące
status OPP.
Muszą uzyskać status OPP, czyli mieć w KRS wpis o jego nadaniu, najpóźniej do dnia 30 listopada
(włącznie z tym dniem) roku podatkowego, za który podatnik podatku
dochodowego od osób fizycznych
może przekazać 1% podatku.
2. Organizacje posiadające już status
OPP.
Takie OPP, które uzyskały status w latach wcześniejszych niż rok podatkowy, za który podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może
przekazać 1% podatku, muszą wypełnić obowiązki sprawozdawcze. Chodzi o obowiązek sporządzenia i przesłania do odpowiednich urzędów ich
rocznego sprawozdania merytorycznego oraz finansowego.
Organizacje, które nie wypełnią tych
obowiązków, nie zostaną uwzględnione na wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku.
Na wykazie nie są także umieszczane
OPP w stosunku, do których rozpoczęto procedurę likwidacji lub ogłoszono upadłość.
Do kogo, kiedy i jakie sprawozdania składają organizacje mające status OPP?
Każda organizacja, w tym także organizacja mająca status OPP, ma obowiązek
sporządzenia i zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego. Organizacje
pożytku publicznego dodatkowo mają
także obowiązek sporządzenia rocznego
sprawozdania merytorycznego.
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dwóch województw. W grudniu 2014 na
wściekliznę chorowały 2 psy i 11 lisów,
w listopadzie – 17 lisów 1 pies i 1 kuna.
Na największym obszarze – bo obejmującym 6 województw (w tym mazowieckie) wścieklizna pojawiła się w sierpniu
2014 roku, kiedy to zachorowały 3 nietoperze, 1 pies i 8 lisów.
Agnieszka Anna Adamus
Główny specjalista ds. promocji gminy
Sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenia, podobnie jak wszystkie inne osoby prawne, mają coroczny
obowiązek sprawozdawczy (sprawozdanie finansowe) wobec urzędu skarbowego. Okresem, za który składamy
sprawozdanie jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam jak rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia
danego roku. Dodatkowo sprawozdanie
musi być podpisane przez zarząd stowarzyszenia a także przyjęte uchwałą właściwego organu (np. zarządu, walnego
zebrania członków).
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie merytoryczne ma na
celu pokazać, jakie działania podjęła
organizacja w określonym czasie. Działania te powinny być zgodne z celami
statutowymi organizacji i mieścić się
w sposobach realizacji tych celów, również wymienionych w statucie.
Coroczny obowiązek sprawozdawczy
z działalności merytorycznej mają tylko
fundacje, a także organizacje pożytku
publicznego. Po sporządzeniu sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostaje ono wysłane do właściwego ministra.
Upublicznienie sprawozdań
Organizacje pożytku publicznego
mają obowiązek upublicznić swoje
sprawozdanie merytoryczne i finansowe w sposób umożliwiający zapoznanie
się z jego treścią wszystkim zainteresowanym osobom, w tym także poprzez
umieszczenie sprawozdań na swojej
stronie internetowej.
Pamiętajmy, że publikacja sprawozdań w bazie (OPP) i umieszczenie ich
na stronie internetowej to dodatkowe
obowiązki sprawozdawcze wynikające z faktu posiadania statusu organizacji pożytku publicznego.
Małgorzata Wiśniakowska
Inspektor ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi
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Czas ochotników

Szkolenia wojskowe
dla chętnych
W lutym br. odbyła się kwalifikacja wojskowa mężczyzn z terenu Gminy Lesznowola. Przed komisją stawiło się 123 panów z rocznika 1997 objętych powszechnym obowiązkiem obrony.
Od 1 marca 2015 roku każdy mężczyzna podlegający powszechnemu
obowiązkowi obrony może ochotniczo
zgłaszać się do swojej macierzystej
Wojskowej Komendy Uzupełnień, by
złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą
składać także kobiety zainteresowane
odbyciem szkolenia.
Jest to oferta skierowana przede
wszystkim do osób w wieku 18-50 lat,
które nie były w wojsku, a chciałyby
odbyć przeszkolenie wojskowe. Dotyczy ona także tych chętnych w wieku

18-60 lat, którzy odbyli służbę wojskową, a teraz mogą zostać przeszkoleni
w ramach ćwiczeń rezerwy.
Możliwe będą trzy ścieżki postępowania:
• W przypadku gdy do WKU zgłosi
się osoba bez jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia w wieku
18-50 lat, będzie mogła zostać zakwalifikowana do odbycia służby
przygotowawczej;
• W przypadku gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym

Maluch u dentysty
– mity i fakty
Mity na temat zębów mlecznych i higieny jamy ustnej u dzieci obala lekarz
stomatolog Konrad Rylski, kierownik kliniki DenticaNova w Starej Iwicznej.

W łaściwa profilaktyka przeciwpróchnicowa u dziecka to zdrowe zęby,
uśmiechnięta buzia i brak bolesnych
wizyt u stomatologa. Jak zatem dbać
o higienę jamy ustnej i zęby mleczne, by
stało się to faktem? Przede wszystkim
zacznijmy od przyjrzenia się największym błędnym przekonaniom – mitom,
które przyczyniają się do kształtowania
niewłaściwych zachowań.
1. ZĘBÓW MLECZNYCH SIĘ NIE LECZY, BO I TAK WYPADNĄ.
Ten stereotyp chociaż coraz rzadziej,
nadal występuje. Zęby mleczne są ważnym etapem w rozwoju uzębienia i zaburzenia ich rozwoju lub przedwczesne
wypadanie mogą skutkować zaburzeniem rozwoju zębów stałych, takim jak
np. poważne wady zgryzu. Poza tym
nieleczona próchnica będzie dla dziecka źródłem bólu i złego samopoczucia.
Jeśli dziecko skarży się na ból zęba,
z reguły oznacza to już zaawansowaną próchnicę i należy jak najszybciej

udać się do dentysty, by podjąć działania, które nie dopuszczą do jej rozprzestrzenienia się w obrębie danego zęba,
a także na sąsiadujące zęby.
2. PROFILAKTYKA NIE JEST POTRZEBNA.
Profilaktyka powinna zaczynać się
już od pierwszego miesiąca życia noworodka i polegać na przecieraniu dziąseł
jałowym gazikiem, zwilżonym przegotowaną wodą. Taka czynność powtarzana po karmieniu pozwala na pozbycie się resztek mleka, a tym samym na
ochronę pierwszych ząbków. Chroni przed pleśniawkami, które często
dręczą maluchy, powodując dotkliwe
dolegliwości. Czynność ta pomaga także płynnie przejść z dzieckiem do kolejnego etapu dbania o zęby i wytworzyć
nawyk szczotkowania. Kiedy dziecko
ma zacząć myć zęby samodzielnie, dobrze jest odwiedzić z nim gabinet higieny, aby higienistka pokazała jak dbać
o ząbki i wytłumaczyła, dlaczego to jest
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(oficerowie i podoficerowie do 60
lat, szeregowi do 50 roku życia),
komenda skieruje go do odbycia
szkolenia w ramach szkolenia rezerw w jego macierzystej jednostce;
• W przypadku gdy do WKU zgłosi
się żołnierz rezerwy bez nadanego przydziału mobilizacyjnego (oficerowie i podoficerowie do 60 lat,
szeregowi do 50 roku życia) WKU
nada mu taki przydział i skieruje do
odbycia szkolenia w ramach ćwiczeń rezerwy zgodnie z posiadaną
specjalnością wojskową.
Zapraszamy wszystkich chętnych do
odwiedzania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Warszawie.
Opracował:

Bogusław Dąbrowski
Podinspektor ds. wojskowych

Źródło: WKU Warszawa Mokotów

takie ważne – przecież teraz dziecko
będzie samodzielnie (oczywiście pod
okiem rodzica i z jego pomocą) dbać
o zdrowie swoich ząbków, a to bardzo
odpowiedzialne zadanie.
3. ZĘBY MYJE SIĘ RANO I WIECZOREM.
Przede wszystkim należy doprecyzować, że nie rano i wieczorem, a po
śniadaniu i tuż przed snem. Dzieci
czynność mycia zębów traktują, jako
obowiązek i bez zastanowienia myją
zęby przed śniadaniem zamiast po nim
lub sięgają po słodkie napoje czy owoce
po wieczornym szczotkowaniu. Dlatego ważne jest, by od samego początku
mówić dziecku, kształtując właściwy
nawyk, że zęby należy myć po jedzeniu, po każdym posiłku. Nie należy też
we wczesnym dzieciństwie przyzwyczajać do zasypiania z butelką mleka
(jeśli to konieczne, można mleko zastąpić wodą).
4. NIE MA POTRZEBY CHODZIĆ
Z DZIECKIEM DO DENTYSTY,
ZWŁASZCZA ŻE NIC MU NIE DOLEGA.
Wiele dzieci w wieku przedszkolnym nigdy nie było u dentysty. Jeśli maluch na pierwszą wizytę trafi z ogromnym bólem, może doprowadzić to do
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utrwalenia lęku nawet na całe życie.
Wczesne rozpoczęcie regularnych wizyt kontrolnych pozwala tego uniknąć,
a także przyzwyczaić dziecko do tego,
że odwiedzanie gabinetu stomatologicznego to coś absolutnie naturalnego. Pierwsza wizyta powinna odbyć się
już w szóstym miesiącu życia. Pozwala
ona skontrolować zalążki mleczaków
i uniknąć próchnicy butelkowej – poprzez instruktarz karmienia i dbania
o mleczaki. Jeśli stało się tak, że dziecko nie miało sposobności w ten sposób
wystarczająco poznać gabinetu i lekarza, idealnym rozwiązaniem jest wizyta
adaptacyjna, która ma za zadanie wprowadzić dziecko w dentystyczny świat.
Ma ona ogromne znaczenie w kształtowaniu świadomości dziecka i wpły-

wa na późniejsze podejście do leczenia
zębów. Pozwala na swobodne oswajanie się z gabinetem i wytworzenie pozytywnych skojarzeń jako z miejscem
przyjaznym i ciekawym. Maluch poznaje personel, narzędzia stomatologiczne
i zabiegi w bezstresowej atmosferze.
Takiej wizyty dziecko nie utożsamia
z bólem, a tym samym poznaje i nabiera zaufania do lekarza. Wspólnie ustalonym celem wizyty jest ”sprawdzenie
czy ząbki są zdrowe”. Takie badanie
może przybrać formę zabawy, podczas
której stomatolog, używając odpowiednio dostosowanego języka, opowiada
o tym, co widzi w jamie ustnej, a także
pokazuje narzędzia i opowiada o leczeniu. Na koniec dziecko otrzymuje nagrodę – np. w postaci naklejki „dzielny
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pacjent”. Ilość wizyt adaptacyjnych nie
jest z góry ustalona. Ważne jest to, aby
dziecko zaczęło traktować gabinet stomatologiczny jako miejsce sobie znane,
bo przecież najczęściej boimy się tego,
czego nie znamy.
I na koniec – przede wszystkim nie
pokazujmy dzieciom naszych lęków,
jeśli w sobie takie nosimy, nie wpajajmy im naszego strachu. Mam w gabinecie naklejkę „DZIELNY RODZIC:)”,
aby podkreślić rolę rodzica w zdrowym
i pięknym uśmiechu dziecka i w kształtowaniu podejścia, które będzie procentować całe życie.
Konrad Rylski
Kierownik Kliniki Stomatologicznej
Dentica Nova

Szkolenia komputerowe
„Ujarzmij komputer”
W pierwszych miesiącach 2015 roku
z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich
w Lesznowoli na terenie gminy zrealizowane zostały szkolenia komputerowe w ramach Projektu pn. „Ujarzmij komputer!” współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zajęcia odbywały się w świetlicy
Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli przy ul. Szkolnej. W szkoleniach
wzięło udział łącznie 28 mieszkańców:
kobiet i mężczyzn w wieku 25-64 lata.
Celem kursu było uzyskanie przez słu-

chaczy wiedzy teoretycznej oraz wypracowanie
umiejętności praktycznych przygotowujących
do zdania egzaminu ECDL Base. Jest to
honorowany w blisko 150 krajach Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, który stanowi potwierdzenie
opanowania podstawowych umiejętności obsługi komputera. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem
wśród uczestników, którzy wysoko ocenili poziom kursu oraz jego przydatność w codziennym korzystaniu z komputera i Internetu. Bezpłatne szkolenia
komputerowe zostały przeprowadzo-

ne również w innych filiach Gminnego Ośrodka Kultury: w Starej Iwicznej
(2 grupy), w Magdalence (1 grupa) oraz
w Mysiadle (1 grupa).
Katarzyna Trębicka
Główny specjalista
ds. informacji europejskiej
Autor zdjęcia:
Paulina Sokołowska
GOK Lesznowola

Mieszkańcy gminy solidarnie zadbają
o melioracje wodne szczegółowe
W dniu 28 stycznia br. w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola odbyło się
Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola.
Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie:
• zatwierdzenia sprawozdania merytoryczno-finansowego za działal-

ność w 2014 roku oraz udzielenia
Zarządowi absolutorium,
• planowanych prac melioracyjnych
na terenie gminy na rok 2015,

• uchwalenia planu dochodów i wydatków w roku 2015,
• uchwalenia zmiany Statutu,
• ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej za korzystanie
z urządzeń melioracyjnych oraz
wyznaczenia terminu jej płatności.
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W ubiegłym roku Spółka przeprowadziła prace konserwacyjne rowów melioracyjnych na długości 6.066,67 mb.
Wartość zrealizowanych robót to kwota
ponad 89 tys. zł. Na bieżący rok zaplanowano prace o wartości: 272.766,22 zł.
Decyzją Delegatów na Walnym posiedzeniu podjęto uchwałę, w sprawie objęcia składką w roku 2015 wszystkich właścicieli gruntów w Gminie Lesznowola.
Uchwalona składka płatna jest do 30
czerwca 2015 r. i wynosi odpowiednio:
1. dla właścicieli gruntów do 1 ha
= 30 zł,
2. dla pozostałych właścicieli gruntów = 30 zł za 1 ha
3. powyżej 1 ha – proporcjonalnie
do wielkości gruntu, jako iloczyn
powierzchni liczonej w hektarach
pomnożony przez wskaźnik 30 zł,
4. pozostali niewymienieni właściciele zabudowy wielorodzinnej
(tj. bloków) = 30 zł.
Zgodnie z obowiązującym prawem,
art. 165 ust. 7 ustawy Prawo Wodne
z dnia 18 lipca 2001 r. (tj. Dz.U. z 2012 r.,
poz. 145) do utrzymania w należytym
stanie urządzeń melioracyjnych zobowiązany jest właściciel gruntu lub Spółka Wodna.
Zarząd Spółki Wodnej stanowczo przeciwstawia się naruszaniu przepisów poprzez naganne, celowe działania destrukcyjne Mieszkańców polegające na:
zasypywaniu rowów melioracyjnych, dewastacji urządzeń wodnych – w tym niszczeniu systemu drenarskiego, odprowadzaniu ścieków rowami oraz wszelkiej
samowoli technicznej (!). W myśl art.
155 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.
482) niszczenie lub uszkadzanie urządzeń melioracyjnych jest wykroczeniem
i podlega karze grzywny.
Lesznowolski Samorząd Gminy
wspiera spółki wodne od 2012 r., kiedy
to Rada Gminy popierając ich działalność podjęła uchwałę o dotowaniu spółek z terenu gminy. Dotacja przyznawana jest w wysokości maksymalnej,
stanowi udział aż 85% środków gminnych w koszcie brutto zadań zaplanowanych przez Spółkę Wodną na dany
rok. Pozostałe 15% to wpływy ze składek od właścicieli nieruchomości, które
stanowią bezapelacyjnie podstawę do
uzyskania ww. dotacji. Dotąd z budżetu gminy przeznaczono na konserwację urządzeń melioracji wodnych ponad
273 tys. zł., przy zaangażowaniu spółki
w wysokości: ok. 41 tys. zł.

W 2015 roku w budżecie Gminy zabezpieczono 300 tys. zł. na modernizację urządzeń wodnych – dlatego Szanowni Mieszkańcy od nas wszystkich
zależy czy „obronimy” środki dedykowane corocznie spółkom wodnym. Jeśli
w inicjatywę włączymy się wszyscy (poprzez regulowanie corocznej składki) –
odniesiemy sukces. Za pośrednictwem
sukcesywnie porządkowanych gminnych melioracji zapewnimy swobodny
spływ wód powierzchniowych w okresie obfitych opadów atmosferycznych.
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć,
kiedy pojawią się problemy z zalewaniem gospodarstw rolnych, budynków
mieszkalnych, gospodarczych, a także
upraw rolnych, tak jak to miało miejsce
w 2010 roku, dlatego priorytetowym celem działalności Gminnej Spółki Wodnej
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Lesznowola jest przeciwdziałanie podtopieniom, a w ostateczności łagodzenie
skutków nieprzewidzianych zdarzeń.
Drugim niemniej ważnym źródłem
dochodów spółki będą wpływy od osób
prawnych, które w oparciu o pozwolenia wodnoprawne mają obowiązek
partycypacji w kosztach utrzymania
rowów melioracji szczegółowej. Spółka po wystąpieniu ze Związku Spółek
Wodnych w Piasecznie przejęła administrowanie wszystkimi urządzeniami
wodnymi, które jednocześnie stanowią
mienie jej przynależne na terenie Gminy Lesznowola.
Justyna Rączkowska
Urząd Gminy Lesznowola
Adam Gawrych
Przewodniczący
Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola

Piaseczyńskie Koło Pszczelarzy
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Z dziejów rzemiosła w Gminie Lesznowola
W Rzeczpospolitej Polskiej przed
rozbiorami wśród społeczności chłopskiej wyróżniali się rzemieślnicy wiejscy. Do tej grupy zaliczano m.in. młynarzy, karczmarzy, kowali, stolarzy,
kołodziejów, cieśli, tkaczy, krawców
i szewców.
Karczmarze stanowili grupę zróżnicowaną pod względem zamożności.
Jakkolwiek zwyczajowo zalicza się ich
do grupy rzemieślników, to w rzeczywistości bardziej uzasadnione wydaje się
traktowanie ich jako osobnej grupy ze
względu na ich funkcję handlową, a nie
wytwórczą. Niektórzy prowadzili doskonale prosperujące karczmy położone przy uczęszczanych gościńcach, obsługujące nie tylko chłopów z własnych
dóbr, ale także przyjezdnych. Inni zmuszeni byli do użytkowania budynków
znajdujących się w bardzo złym stanie, jedynie zaopatrujących w gorzałkę i piwo poddanych najbliższej wsi.
Odrębną grupę tworzyli młynarze
użytkujący swe młyny dziedzicznie na
podstawie przywilejów, co szczególnie
miało miejsce w dobrach królewskich
oraz duchownych – należących do instytucji kościelnych. W dobrach szlacheckich posiadali oni własne młyny,
wzniesione za zgodą dziedziców. Bywali też młynarze, którzy dzierżawili
młyny płacąc roczny czynsz.
Ogólnie jednak młynarze wyróżniali się na tle innych mieszkańców wsi
ze względu na korzystniejszą pozycję
prawną, zwolnienie z obowiązku odrabiania pańszczyzny i uzyskiwane wyższe dochody. Głównie pochodziły one
z opłaty za usługi związane z mieleniem zboża. Opłaty z tego tytułu, zwane miarkami młyńskimi, wynosiły od
3 do 25 % zboża przywiezionego przez
chłopów do przemiału lub słodu pobieranego po zmieleniu. Młynarze z dóbr
królewskich, do których należały m.in.
Lesznowola, Nowa Wola, Janczewice i Łazy, musieli z tego 2/3 zboża lub
jego ekwiwalent pieniężny przekazywać dzierżawcom dóbr. Część młynarzy posiadała dodatkowo gospodarstwa
wiejskie, w których hodowała świnie,
karmione także otrębami uzyskiwanymi w trakcie przemiału. Ci z powodu
uzyskiwania z tego dodatkowych dochodów stanowili najbogatszą grupę
społeczności wiejskiej.

Także inni rzemieślnicy wytwarzający różne wyroby na potrzeby folwarku
i chłopów posiadali nieduże gospodarstwa. Dziedzice zazwyczaj popierali rozwój rzemiosła w swoich dobrach, dzięki któremu ich folwarki oraz poddani
uniezależniali się od rzemiosła miejskiego. Jednak jakość wyrobów wiejskich
nie była wysoka i mogły one zaspokoić
jedynie potrzeby na najniższym poziomie. Rzemieślnicy z racji wykonywania
zawodu płacili wyższe czynsze, a także
składali daniny rzeczowe.
W Królestwie Polskim pod zaborem
rosyjskim cechy rzemieślnicze, dotychczas istniejące w miastach, a obejmujące swoim zasięgiem miasto i tylko jego
najbliższą okolicę, zastąpione zostały
zgromadzeniami rzemieślniczymi. Organizacje takie mogły powstać wszędzie tam, gdzie zebrało się nie mniej niż
10 majstrów jednej branży. Nie przewidziano łączenia w nich różnych zawodów, nawet pokrewnych. Jeśli zbyt
mała liczba rzemieślników uniemożliwiła założenie zgromadzenia w danym
mieście, mogli oni należeć do organizacji w innym, zwykle sąsiednim. Nie
wprowadzono przymusu należenia do
zgromadzeń. W celu trudnienia się rzemiosłem wystarczyło wykupienie konsensu o rocznym terminie ważności.
Na mocy postanowienia Namiestnika Królestwa z 1816 r., w Piasecznie
powstały zgromadzenia: kowali, młynarzy, garncarzy i szewców, a w Tarczynie: młynarzy, kuśnierzy i szewców. Nie
wiemy, jakie zgromadzenia zawiązano
w pobliskim Nadarzynie, z braku źródeł
pisanych. Zgromadzenia te od 1819 r.
włączyły do swoich szeregów rzemieślników wiejskich, dlatego do ich nazw
dołączono określenie okręgowe. Była to
znacząca zmiana, bowiem od zarania
swego istnienia cechy skupiały wyłącznie mieszczan. Np. w Piasecznie przed
1816 r. istniał od czasów króla Stefana
Batorego tylko jeden cech – szewców.
Wśród członków założonego w 1819
r. piaseczyńskiego zgromadzenia kowali był Walenty Liwiński (nazwisko pisano także w wersji Lewiński) z Nowej
Woli. Na liście kowali z 1846 r. wymieniony jest inny Liwiński – Franciszek,
być może syn Walentego, gdyż często
kuźnie przechodziły z ojca na syna. Lista ta obejmuje także m.in. Domini-

ka Andrzejewskiego z Nowej Iwicznej
i Krystiana Linde z kolonii Nowej Lesznowoli (dziś miejscowość Kolonia Lesznowola).
Funkcję podstarszego w zgromadzeniu kowali, w latach 1827-1829, pełnił
kolonista niemiecki Ferdynand Mudszler ze Starej Iwicznej.
Wśród rzemieślników wiejskich najliczniejsi byli kowale. Ich praca nie
ograniczała się jednak do podstawowego zadania jakim było podkuwanie
koni. Byli to zarazem wytwórcy narzędzi rolniczych czy mechanicy, którzy
potrafili je naprawić.
Około połowy XIX w. kuźnie istniały
w Nowej i Starej Iwicznej, Lesznowoli,
Nowej Lesznowoli, Nowej Woli, Zamieniu, Łazach, Mrokowie i w Wygodzie,
w gminie Mroków (istniała też Wygoda pod Dawidami).
W zachowanej książce zgromadzenia
kowali w Piasecznie z XIX w., oprócz
wymienionych wyżej, znajdujemy też
inne nazwiska: Pawła Olszewskiego
w Mrokowie, Wojciecha Masikowskiego i Tymoteusza Artymowicza w Lesznowoli (1820 r.), Piotra Niedzielskiego
w Zamieniu (1844), Kacpra Salamonowskiego w Zamieniu, Wawrzyńca Froma
w Wygodzie, Wojciecha Mikulskiego
w Lesznowoli (1846), Jana Lange w Starej Iwicznej (1860), Karola Dyra w Mysiadle (1863), Karola Wintrodta w Nowej Iwicznej (1865), Krzysztofa Hamana
w Nowej Iwicznej (1872), Teodora Płoskiego w Lesznowoli (1879), Traugota
(lub Traugolda) Bejme, którego nazwisko pisano też jako Bejm, czy Bem z kolonii Nowej Lesznowoli (podpisywał się
Traugolt Böhme; 1884) i Adama Szmyta w Nowej Woli (1885). Wśród kowali
było wielu Niemców, potomków kolonistów niemieckich, którzy przybyli na te
tereny w pierwszych latach XIX w. Imiona, a zwłaszcza nazwiska ich zapisywano często błędnie, ze słuchu, przekręcano i spolszczano.
Ważną rolę w społeczności wiejskiej
pełnili też młynarze, których kwalifikacje oprócz mielenia ziarna obejmowały także konstruowanie i budowę młynów czy powszechniejszych wiatraków.
Młyn wodny nad Utratą znajdował
się w Mrokowie, a wiatraki w Lesznowoli, Starej Iwicznej, Zgorzale i Wygodzie pod Dawidami.
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W księdze zgromadzenia młynarzy w Piasecznie wymienieni są m.in.
Franciszek Orzechowski w Mrokowie
i Szczepan Onuczyński w Lesznowoli
(1825), Jan Lipiński w Wygodzie gmina
Dawidy, Jan Orzechowski w Zgorzale,
Daniel Werner w Starej Iwicznej, Koller w Starej Iwicznej, Wandel w Lesznowoli (1846). Wśród młynarzy także
znajdujemy wielu przybyszów z państw
niemieckich.
Na liście majstrów stelmachów (zajmujących się produkcją i naprawą wozów), należących do zgromadzenia
w Piasecznie przed I wojną światową,
widnieją dwa nazwiska mieszkańców
Lesznowoli: Józefa Tecława i Franciszka Duszy.
Do piaseczyńskiego zgromadzenia
garncarzy należał warsztat garncarsko-zduński w Zgorzale.
Zgromadzenia rzemieślnicze istniały formalnie do 1927 r., czyli do wejścia
w życie nowego prawa przemysłowego,
które m.in. przywróciło cechy.
Po II wojnie światowej, w 1946 r. upaństwowiono m.in. kuźnie: Henryka Prossa w Janczewicach, Jana Lutza w Starej Iwicznej i Jana Katza w Nowe Woli.
W „Księdze Rzemiosła Polskiego”,
wydanej w 1949 r., wymienieni zostali
m.in. kowale z Lesznowoli Michał oraz
Michał Jan Wąsikowie oraz krawiec Jan
Altman w Starej Iwicznej.
Rzemiosło na terenie dzisiejszej gminy Lesznowola nie było rozwinięte, ze
względu na rolniczy charakter tego
obszaru, o czym świadczy wykaz rozmieszczenia poszczególnych branż po
koniec lat 50. XX w. (zachowany w aktach władz powiatowych w Piasecznie): Łazy – krawiectwo, Magdalenka – budownictwo, elektromechanika
i zabawkarstwo, Mroków – krawiectwo i szewstwo, Mysiadło – budownictwo, czapnictwo (2 zakłady) i zabawkarstwo, Nowa Wola – ślusarstwo, Wola
Mrokowska – szewstwo, Wólka Kossowska – szewstwo i ślusarstwo.
Wykaz rzemieślników, członków Rejonowego Cechu Rzemiosł Różnych
w Piasecznie (do którego przynależność
była wówczas obowiązkowa), z 31 XII
1981 r. obejmuje z gminy Lesznowola:
– ślusarstwo produkcyjne: Marian Marczak, Łazy i Ryszard Praszczałek, Kolonia Warszawska
– ślusarstwo usługowe: Stanisław Fijałkowski, Magdalenka, Stanisław Kuzawiński, Nowa Iwiczna, Jerzy Michurski, Stara Iwiczna, Franciszek
Wasilewski, Mroków

– metaloplastyka: Remigiusz Piekart,
Lesznowola, Marek Sobkowicz, Magdalenka
– wytwarzanie urządzeń kotłowych:
Roman Gałach, Mroków
– mechanika pojazdowa: Jerzy Miszczak, Lesznowola, Konrad Tuszyński, Nowa Iwiczna, Andrzej Tyszka
i Wiesław Tyszka, Stara Iwiczna
– elektromechanika: Stanisław Marczak, Łazy, Andrzej Tarasiewicz, Stara Iwiczna
– teleradiomechanika: Janusz Śmietanka, Nowa Iwiczna
– wytwarzanie artykułów z tworzyw
sztucznych: Jakub Jadczak, Nowa
Wola, Andrzej Kozak, Lesznowola,
Antoni Mościcki, Mroków, Zbigniew
Markiewicz, Lesznowola, Maria Parasiak, Wólka Kossowska (obecnie
Kosowska), Jan Prasol, Jabłonowo,
Barbara Szubielska, Magdalenka
– kamieniarstwo: Zygmunt Cielniak,
Mysiadło
– wytwarzanie wyrobów ceramicznych budowlanych: Alicja Olszewska-Jehn, Nowa Iwiczna
– wytwarzanie i szlifowanie kryształów: Andrzej Dyląg, Jabłonowo
– wytwarzanie szkła gospodarczego:
Kazimierz Koperski, Wólka Kossowska
– wytwarzanie i szlifowanie szkieł: Ferdynand Szlachetko, Wólka Kossowska
– wytwarzanie wyrobów z ceramiki
szlachetnej: Andrzej Nowacki, Jazgarzewszczyzna
– wytwarzanie listew i parkietów: Henryk Mąka, Nowa Wola, Zdzisław Wojdalski, Stara Iwiczna
– dziewiarstwo maszynowe: Helena
Kalbarczyk, Stara Iwiczna
– malowanie na tkaninach: Maria Banaśkiewicz, Magdalenka
– bieliźniarstwo: Paweł Czyżewski,
Wilcza Góra
– krawiectwo miarowe: Ireneusz Szewczyk, Stara Iwiczna
– krawiectwo lekkie: Bożena Krzesińska, Magdalenka
– czapnictwo: Wanda Kublik, Mysiadło
– szewstwo konfekcyjne: Jan Kacprzak, Łazy
– cholewkarstwo: Tadeusz Książek,
Mroków
– garbarstwo: Mieczysław Pietrzyk,
Mroków
– wytwarzanie galanterii z kości i rogu:
Eugenia Błaszkowska, Magdalenka
– wytwarzanie abażurów: Maciej Grabski, Łazy, Jerzy Kaczorowski, Magdalenka
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– rzemiosło przemysłowe: Krzysztof
Popławski, Łazy
– studniarstwo: Wacław Galicz, Wólka
Kossowska
– instalatorstwo elektryczne: Witold
Gołębiowski, Lesznowola
– murarstwo: Stanisław Korlak, Łazy,
Paweł Machowski, Stara Iwiczna, Józef Sijka, Łazy.
Widoczny jest podział rzemiosła na
wąskie specjalności, jakże odmienny od
opisanego wyżej sprzed 30 lat.
Powyższy wykaz nie obejmuje branży spożywczej. W 1977 r., decyzją Urzędu m.st. Warszawy, Cech Rzemiosł
Spożywczych m.st. Warszawy przejął
zakłady tej specjalności z rejonu piaseczyńskiego.
dr Włodzimierz Bagieński
Główny specjalista ds. archiwizacji
Odciski pieczęci piaseczyńskich zgromadzeń rzemieślniczych okręgowych z lat 20.
XIX w.

Garncarz

Kowal

Młynarz

Szewc
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III edycja Gminnego Konkursu
Plastycznego pt. „Anioły” już za nami
Wernisaż pokonkursowej wystawy odbył się 19.02.2015 r. w świetlicy GOK Lesznowola w Mysiadle. Na
wystawę wybrano 90 prac z 220 nadesłanych. Ze względu na wysoki poziom wybór był trudny. Komisja w składzie: – Dyrektor ZSP w Nowej Iwicznej
Pan Paweł Żurowski, plastyk GOK Jan
Drewicz, nauczyciele ZSP w Nowej
Iwicznej – Małgorzata Woźniak Kłoda
i Marek Ciężkowski przyznała nagrody w trzech kategoriach następującym
osobom:
• Kategoria – „klasy 0 – I”
–– I miejsce – Kacper Kisiołek, kl. 0d,
ZSP Mysiadło
–– II miejsce – Zosia Bielińska, 5 lat,
Niepubliczne Przedszkole „Nutka”
–– III miejsce – Olek Zaorski, kl. 0a,
ZSP Mysiadło
–– Wyróżnienie – Mateusz Kosieradzki, kl.1e ZSP Nowa Iwiczna
• Kategoria – „klasy II – III”
–– I miejsce – Patrycja Zdunek, kl. 3a,
ZSP Nowa Iwiczna
–– II miejsce – Julia Szubartowska,
kl. 3a, ZSP Nowa Iwiczna
–– III miejsce – Maja Szerszeniewska,
kl. 2b, ZSP Nowa Iwiczna
–– Wyróżnienie – Amelka Fuks, kl. 3b,
ZSP Nowa Iwiczna
–– Wyróżnienie – Piotr Szlachciuk,
kl. 2a, ZSP Nowa Iwiczna
• Kategoria – „klasy IV – VI”
–– I miejsce – Karolina Szamota, kl.
4a, ZSP Lesznowola
–– II miejsce – Weronika Kozłowska,
kl. 6b, ZSP Lesznowola
–– III miejsce – Alicja Malitka, kl. 5c,
ZSP Nowa Iwiczna

Nagrody laureatom wręczali: Dyrektor GOK w Lesznowoli Pani Jolanta Walentyna Sobolewska, Sołtys Nowej Iwicznej Pan Wojciech Zachariasz
oraz Dyrektor ZSP
w Nowej Iwicznej
Pan Paweł Żurowski.
Miłym akcentem
było przyznanie
przez organizatorów dyplomów i nagród rzeczowych
laureatom oraz
przyznanie przez
GOK specjalnych
nagród w postaci
bezpłatnego udziału w zajęciach plastycznych organizowanych przez lesznowolski ośrodek kultury.
Pozostałe prace zaprezentowane na wystawie to
prace, które się
wyjątkowo podobały komisji ze
względu na walory, wymowę i doznania artystyczne.
I m p r e z ę
uświetnił występ uczniów
Gimnazjum ZSP
w Nowej Iwicz-

nej, którzy zaprezentowali sztukę pt.
„W krainie Nic” Natalie Papin w tłumaczeniu i aranżacji Pani Ewy Kabzy,
nauczycielki ZSP w Nowej Iwicznej.

Nad całością czuwali organizatorzy
konkursu – nauczyciele ZSP w Nowej
Iwicznej – pomysłodawczyni konkursu Pani Małgorzata Woźniak-Kłoda, zawsze gotowa do pomocy Pani Małgorzata Mikusek oraz niezastąpiony Pan
Marek Ciężkowski.
Zapraszamy do udziału w IV edycji
konkursu w przyszłym roku. Tradycyjnie rodzicom i opiekunom wszystkich uczestników serdecznie gratulujemy talentów i znakomitych pomysłów
młodych artystów.
Małgorzata Mikusek
Małgorzata Woźniak Kłoda
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Co słychać w Zespole Szkół Publicznych
w Mysiadle?
Dzień Babci i Dziadka
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie
dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej
na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych Babć i Dziadków. To
dni pełne uśmiechów, wzruszeń i radości.
Z okazji Święta Dziadków najmłodsi
uczniowie naszej szkoły przygotowali
wiersze, piosenki połączone z układami tanecznymi. Dzieci w takiej formie
złożyły Dziadkom i Babciom serdeczne życzenia. Program artystyczny pokazał przybyłym gościom, że ich wnuczęta posiadają zdolności muzyczne,
taneczne oraz aktorskie. Nie obyło się
bez owacji na stojąco, co nadało uroczystości bardzo spontanicznego charakteru.
Uczniowie wręczyli własnoręcznie
zrobione upominki swoim Dziadkom.
Gościom towarzyszyły radość, uśmiech
oraz łzy wzruszenia.

da przeznaczona była dla uczniów poszczególnych etapów edukacyjnych.
W pierwszej kolejności bawili się
uczniowie klas 0-3, następnie klas 4-6
i na koniec, na parkiet wyszli uczniowie
klas gimnazjalnych. Najmłodsi uczestnicy balu pokazali się w przepięknych
strojach księżniczek, rycerzy i innych
postaci z bajek i filmów.
Zabawę poprowadził profesjonalny
didżej. Dodatkowo, muzyce towarzyszyły konkursy i animacje, który zostały przygotowane i poprowadzone przez
zaproszoną animatorkę.
Pomimo, iż impreza została zorganizowana w piątek trzynastego, wszyscy uczniowie doskonale się bawili i ze
smutkiem przyjęli wiadomość, że bal
dobiegł końca.
Po balu wśród uczniów została przeprowadzona ankieta, w której uczniowie wyrazili swoje zdanie na temat organizacji balu, co im się podobało, a co
można zmienić.
Maja Leszczyńska
Opiekun SU

Lekcja przyrody na żywo

To była naprawdę wyjątkowa uroczystość, pełna uśmiechu, radości
i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione
twarze Babć i Dziadków po raz kolejny pokazały tego, jak ważne są takie
spotkania i chwile spędzone wspólnie
z wnukami.
Ten dzień na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników spotkania.
Marta Dębska
Nauczyciel oddziału przedszkolnego

Niech żyje bal!
W dniu 13 lutego br. w hali sportowej szkoły odbył się bal karnawałowy
dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych
w Mysiadle.
Specjalnie na tę okazję sala gimnastyczna została udekorowana przez rodziców oraz uczniów. Efekt podobał się
wszystkim uczestnikom balu. Sama impreza odbyła się w trzech turach. Każ-

Zwykle uczniom do przyswojenia wiedzy musi wystarczyć
podręcznik, plansze, prezentacja multimedialna, czy film. Tym razem było inaczej. 06.03.2015r. odbyła
się w naszej szkole lekcja przyrody na
żywo.
Prowadzona była przez herpetologa
pana Krzysztofa Pacha, który prezentował różne gatunki płazów. Uczniowie
zapoznali się z morfologią, fizjologią,
sposobem rozmnażania i odżywiania
się różnych gatunków. Dowiedzieli się
też, jakie jest charakterystyczne środowisko występowania przedstawionych
żywych okazów, poznały ich zachowania oraz przyzwyczajenia.

Prowadzący starał się obalić mity dotyczące płazów i przełamać stereotypy
na ich temat. Prezentowane były duże
okazy rzekotek z Australii a także okazy drzewołazów. Te były i duże, i całkiem malutkie, ale wszystkie zachwycały swoimi barwami.
Prezentowane żywe okazy można
było dotknąć oraz zrobić zdjęcia. Tak
bliski kontakt ze zwierzętami, które
w większości mieszkają w odległych
krajach, wzbudza wiele emocji.
Zaś poznawanie wszystkimi zmysłami powoduje, że wiedza łatwiej i na dłużej zapada w pamięć.
Podobne lekcje były także organizowane w poprzednich latach. Uczniowie
poznali odpowiedzi na pytania typu:
Czy owady potrafią uprawiać ogródek? Jaki owad podróżuje tysiące kilometrów? Dlaczego modliszka zajada samca po zakończeniu godów? Po
co motylom perfumy? Prezentowane
były żywe okazy modliszek, szarańczy,
chrząszczy, karaczanów oraz duża kolekcja zasuszonych motyli, chrząszczy
oraz ważek.
Natomiast żywe okazy gadów, jak
można było się spodziewać, wzbudziły duże zainteresowanie i bardzo wiele emocji.
Dzięki takim lekcjom rozwija się zainteresowania przyrodnicze oraz postawy badawcze uczniów. Chętniej i uważniej obserwują świat otaczającej ich
przyrody.
Edyta Węgrzyn
Nauczyciel przyrody

Trochę o Brazylii
W dniu 11 marca br. odbyło się drugie z cyklu spotkań
o Ameryce Południowej. Tym
razem, tematem przewodnim
była Brazylia. Spotkanie zostało zorganizowane przy współ-
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pracy z Instytutem Kultury Latynoamerykańskiej „Stella Maris”.
Warsztaty poprowadziła Pani Dagmara Kalusińska, która urodziła się w Warszawie, lecz w wieku trzech lat przeprowadziła się z rodziną do Brazylii, gdzie
praktycznie spędziła całe swoje życie.

Przed rozpoczęciem zajęć, uczniowie
zostali poproszeni o przedstawienie swojej wiedzy o Brazylii i tego, z czym im się
kojarzy ten kraj. Następnie uczniom opowiedziano o głównych miastach Brazylii, przede wszystkim Sao Paulo, Brasilia
i Rio de Janeiro oraz o tym, jak wygląda
codzienne życie ich mieszkańców.
Ponadto, uczniowie dowiedzieli się
o gospodarce kraju, między innymi
o tym, że Brazylia jest największym na
świecie producentem i eksporterem
soku pomarańczowego oraz jednym

Wieści ze szkół
z największych wydobywców kamieni szlachetnych.
Pani Dagmara opowiedziała również
o narodowej kuchni Brazylii, w ty. o feijoada – daniu przyrządzanego z czarnej fasoli i różnych gatunków mięsa suszonego.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli
w warsztatach zadając pytania na temat samby, karnawału i piłki nożnej.
Na koniec na uczniów czekała słodka niespodzianka w postaci brazylijskich cukierków brigadeiro przygotowanych specjalnie na tę okazję przez
Panią Dagmarę.
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Kolejne spotkanie z cyklu odbędzie
się w kwietniu i dotyczyć będzie Meksyku.
Maja Leszczyńska
Nauczyciel języka hiszpańskiego

Warsztaty profilaktyczne
W dniach 9 i 11 marca odbyły się
warsztaty profilaktyki uzależnień dla
uczniów naszego Gimnazjum. Zajęcia prowadził Leszek Roszczenko, który reprezentował Centrum Profilaktyki Społecznej. Dyrektorem naukowym
Centrum jest znany terapeuta i promotor życia bez uzależnień Mariusz Jędrzejko. Obszarem jego szczególnego
zainteresowania jest profilaktyka narkotykowa (dopalaczowa) i uzależnień
behawioralnych, a także przeciwdziałanie innym zachowaniom ryzykownym.
Młodzież klas I i II miała okazję dowiedzieć się o szkodliwości odurzania
się. Obalono wiele mitów dotyczących
uzależnień. Mamy nadzieję że uczniowie Gimnazjum będą mądrzejsi i bardziej krytyczni właśnie dzięki
takim zajęciom. Warsztaty zorganizowane zostały dzięki środkom
z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Lesznowoli.
Marcin Popławski
Psycholog szkolny

Maja Leszczyńska nauczyciel języka hiszpańskiego
i organizator spotkania (druga od prawej) z gośćmi
oraz prowadzącą warsztaty (pierwsza od prawej)

Wieści ze świetlicy w ZSP w Mysiadle
Dzień Babci i Dziadka
w świetlicy
Na początku lutego złożyli nam wizytę wyjątkowi goście, to babcie i dziadkowie uczniów uczęszczających do
świetlicy. Z okazji ich święta nauczyciele świetlicy przygotowali wraz z dziećmi przedstawienie oparte na opowieści o Czerwonym Kapturku, gdzie tym
razem pierwszoplanową rolę odegrała Babcia. A zwykle srogi i straszny
wilk poinformował wszystkich zebranych, że „babcia - to jest prawdziwy
skarb, rozumie każdego i dobroci posiada dar...”. Wnuczęta nie zapomnie-

li również o dziadku, który uosabia cechy spokojnego, dzielnego mężczyzny,
przy którym zawsze można się czuć
bezpiecznie.
Nie zabrakło też emocji, wywołanych konkursami przygotowanymi
specjalnie na tę okazję. Dziadkowie
udowodnili, że zupełnie nie ustępują
babciom w ich kobiecych czynnościach
czyli też potrafią zapleść warkocz swojej wnuczce, a babcie na czas (!) obierały ziemniaki.
Na koniec nasi goście zostali obdarowani przez swoje wnuczęta piękną
laurką z życzeniami, które podyktowa-

ło im kochające serce. Po przedstawieniu i konkursach nastał czas na pyszne wypieki wykonane przez rodziców
naszych uczniów, chociaż… zapewne
i niejedna babcia „maczała w nich palce”.
Anna Wójcicka
Nauczyciel świetlicy szkolnej

Bon Ton w świetlicy
Ostatnie dwa tygodnie lutego upłynęły w świetlicy pod hasłem „Bon Ton
czyli nauka Dobrych Manier”.
Świetlica A i Świetlica C zamieniły się
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w miejsca, gdzie królowały magiczne
słowa, a każde z dzieci chciało zaprezentować swoje dobre maniery.
Podczas zajęć rozmawialiśmy na temat zachowania w różnych miejscach
i sytuacjach np. w teatrze, w kinie,
w autobusie, na imieninach u cioci. Poszerzaliśmy wiedzę z zakresu higieny
i właściwego ubioru. Cykl zajęć zakończył się konkursem wiedzy. Oprócz odpowiedzi na pytania dotyczące zasad
dobrego wychowania każda grupa miała za zadanie we właściwy sposób nakryć stół dla dwóch osób, ułożyć puzzle związane z tematem konkursu oraz
uzupełnić scenki na obrazku o odpowiednie magiczne słowa.
Wśród starszych uczniów z klas od

drugich do czwartych zajęcia dodatkowo obfitowały w humorystyczne scenki,
krótkie inscenizacje aranżowane przez
dzieci. Dobre maniery z małą dawką
dobrego humoru wszystkim przypadły
do gustu.
W Świetlicy C dwutygodniowy cykl
zajęć zakończył test. Zwycięzcom
wręczono pamiątkowe dyplomy oraz
drobne upominki. Wszystkim uczniom
przypomniano, że znajomość dobrych
manier obowiązuje wszystkich bez wyjątku, na co dzień i od święta.
W Świetlicy A – wśród najmłodszych
uczniów naszej szkoły - ogłoszono również konkurs indywidualny na Mistrza
Dobrych Manier. W każdej klasie została nim osoba, która przez dwa tygodnie
kolekcjonowała „buźki” za każdy prze-
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jaw dobrych manier. Uroczystemu wręczeniu dyplomów i nagród towarzyszył
pokaz mody na różne okazje.
Program edukacyjny dotyczący dobrego wychowania sprawił, że wokół
nas zapanowała atmosfera życzliwości, wszędzie zobaczyć można było
uśmiechnięte twarze dzieci, a z każdego kącika słychać było „przepraszam,
czy mogę…”, „dziękuję, to miłe z twojej
strony”, „proszę bardzo” i wiele innych
ważnych słów. Wierzymy w ich moc, to
one między innymi, czynią nasze życie
przyjemniejszym!
Katarzyna Mazurek
Sandra Klimaszewska-Peszko
Nauczycielki świetlicy szkolnej

Wiadomości sportowe z Zespołu Szkół
Publicznych w Mysiadle
anna, Leszczyńska Zofia, Jagiełło PauHistoryczne zwycięstwo
Dnia 18 lutego w Lesznowoli odbyły się powiatowe mistrzostwa SZS
w mini siatkówce dziewcząt. Przyjechały najlepsze reprezentacje szkół z całego powiatu piaseczyńskiego w tym reprezentacja Zespołu Szkół Publicznych
w Mysiadle, która tydzień wcześniej zapewniła sobie możliwość grania w tych
zawodach wygrywając etap gminny.

Drużyna w składzie: Kazubek Natalia, Kazubek Maja, Bujska Julia, Bieńko Zuzanna, Gajewska Maria, Zarębska Julia, Zawłocka Amelia, Kordowska
Barbara, Burzyńska Magdalena oraz
grająca w etapie gminnym Błaszczak
Patrycja, zajęła PIERWSZE miejsce
zapewniając sobie awans i możliwość
zmierzenia się z najlepszymi drużynami podczas rozgrywek międzypowiatowych, które odbędą się 27 marca 2015r.
Gratulujemy i Życzymy dalszych
sukcesów!

Piłka ręczna szkół
podstawowych i gimnazjalnych
Dnia 27 lutego odbyły się w Łazach
gminne zawody szkół podstawowych
w mini piłkę ręczną chłopców i dziewcząt. Dziewczęta zajęły II miejsce, natomiast drużyna chłopców IV lokatę.
Drużynę dziewcząt reprezentowały:
Kutryś Karolina, Antonowicz Zuzanna,
Kusiak Zuzanna, Błaszczak Patrycja,
Kamińska Gabriela, Bieńko Zuzanna,
Dyba Barbara, Szymańska Natalia,
Surdy Barbara, Zarębska Julia, Sobotka Natalia, Filipowicz Oliwia, Warmińska Karolina, Brociek Zuzanna.
Skład drużyny chłopców tworzyli: Urbański Mateusz, Bachniak Stanisław, Nguyen Damian, Connolly Mateusz, Pańczak Filip, Balcerzak Piotr,
Dudek Michał,Vu Van Michał, Wołoszczak Mateusz, Pietruczuk Mikołaj, Kochanowicz Jakub, Mika Piotr, Ziółkowski Antoni, Gieleciński Bartosz.
Gminne zawody w piłce ręcznej szkół
gimnazjalnych odbyły się 3 marca również w ZSP w Łazach. Zarówno chłopcy jak i dziewczęta ostatecznie uplasowali się na IV miejscu.
Dziewczyny wystąpiły w składzie:
Unuckowa Ema, Poniedziałek Natalia, Trojanek Martyna, Sowa Julia,
Małek Magdalena, Molenda Paulina,
Charzewska Emilia, Pietrusińska Milena, Gruszecka Joanna, Wrzosek Jo-

lina, Pirogowicz Alicja, Pietrzykowska
Klaudia.
W składzie chłopców znaleźli się:
Danaj Cezary, Frączyk Michał, Prokop Mateusz, Śmigiel Jakub, Drzyciński Krzysztof, Woszczyk Maksymilian,
Manowski Wiktor, Patynowski Stanisław, Łastowski Jakub, Grodzki Albert,
Ejm Szymon, Opic Mikołaj.
Dla wszystkich uczniów były to
pierwsze zawody w tej dyscyplinie
i choć nie osiągnęli żadnego zwycięstwa to dzięki uczestnictwu nabyli cennego doświadczenia, które na pewno
zaprocentuje w przyszłym roku. Należy pogratulować wszystkim, woli walki
i rywalizacji w duchu fair play.

Puchar Tymbarku
Dnia 6 marca na Stadionie Miejskim
w Piasecznie odbyły się powiatowe eliminacje w piłce nożnej do ogólnopolskiego
finału o Puchar Tymbarku, który zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym.
Szkołę z Mysiadła reprezentowali
uczniowie z rocznika U -12: Urbański Mateusz, Wołoszczak Mateusz, Pietruczuk
Mikołaj, Gieleciński Bartłomiej, Bartosz
Kielar, Otto Stanisław, Mika Piotr, Kochanowicz Jakub, Cioch Marcin.
Chłopcom szczęśliwie udało się awansować do Wojewódzkich Finałów rozgrywanych w Garwolinie 18 kwietnia.
Gratulujemy chłopcom i życzymy powodzenia w dalszym etapie rozgrywek.
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W końcowej klasyfikacji szkół podstawowych dziewczęta uplasowały się na
II lokacie a chłopcy wywalczyli III miejsce. Natomiast starsi koledzy ze szkoły
gimnazjalnej ostatecznie zajęli IV miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i medale za wywalczone miejsce.

Mysiadło gospodarzem
zawodów tenisa stołowego
Dnia 10 marca w Zespole Szkół Podstawowych w Mysiadle odbyły się gminne zawody tenisa stołowego szkół podstawowych i gimnazjalnych dziewcząt
i chłopców. Szkołę reprezentowało siedmioro uczniów i byli to: Urbański Mateusz, Balcerzak Piotr, Sobotka Natalia,
Bieńko Zuzanna, Manowski Wiktor, Patynowski Stanisław, Kostow Krystian.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zespół nauczycieli
wychowania fizycznego

Spotkania z logopedą

O jąkaniu słów kilka
Jąkanie jako zaburzenie komunikacji
werbalnej sprawia, że niektórym trudno jest wypowiadać się płynnie.
Statystycznie jąka się 1 osoba na 100.
Zjawisko to nie ma związku z poziomem inteligencji. W wypowiedziach
osób jąkających się słyszymy powtórzenia dźwięków (jąkanie kloniczne), przedłużenia dźwięków (jąkanie toniczne),
lub całkowite blokowanie się. Ponadto
zaobserwować można pauzowanie, embolofazje, rewizje. To sprawia, że trudniej takiej osobie się mówi. Wówczas
traci ona kontrolę nad swoją mową.
Podczas produkcji mowy, mózg i narządy mowy muszą współpracować. Najpierw myślimy o tym co chcemy powiedzieć. Nasze myśli zamieniają się
w słowa. Mózg musi mieć pewność, że język, usta i struny głosowe współpracują.
Jąkanie może mieć związek z genami. Niektóre osoby mają genetyczne
predyspozycje by się jąkać. Prawdopodobieństwo jąkania jest większe, jeśli
ktoś w rodzinie również się jąkał/jąka
(rodzice, dziadkowie, rodzeństwo). Ale
nie wszyscy z podobnymi cechami genetycznymi będą się jąkać.
U osób jąkających się czas przekazu
sygnału z mózgu do narządów mowy
może być dłuższy. Wówczas praca narządów mowy jest utrudniona jeśli sygnały z mózgu są opóźnione lub zakłócone. Dla osoby jąkającej się mówienie
może być zawstydzające lub może budzić lęk. Są osoby jąkające się, dla których jąkanie nie stanowi większego
problemu.
Osoba taka czuje, że nie potrafi kontrolować tego, jak się wypowiada. Nie-
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kiedy ludzie, którzy się jąkają tak bardzo próbują kontrolować swoją mowę,
że zupełnie się blokują i nie są w stanie wydobyć z siebie żadnego dźwięku.
Niektórzy odczuwają wówczas, jakby
pętla zaciskała się na ich gardle. Mówienie staje się bardzo męczące.
Ludzie jąkają się na różne sposoby.
Intensywność jąkania może zależeć od
pory dnia, ale także od tego z kim się
rozmawia oraz jakiego tematu dotyczy
rozmowa. Każdy ze swoim jąkaniem
radzi sobie w inny sposób. Osoby bardziej opanowane nie przejmują się swoim jąkaniem. Mówią dalej, nawet kiedy
zaczynają się jąkać. Ale dla wielu osób
jąkanie jest problemem, więc próbują z nim walczyć, napięcia są wówczas
coraz większe. To sprawia, że mózg
odczuwa jeszcze większą presję, co
wpływa na pracę narządów mowy (zaciskanie się krtani, drgania). W konsekwencji jąkanie nasila się powodując
silniejszy stres. Słuchacze mogą również zareagować w niezbyt przyjemny sposób. Mogą robić przykre uwagi typu: „nie denerwuj się”, „oddychaj
spokojnie” albo „pospiesz się trochę!”,
„mów szybciej”. Mimo, iż rozmówca ma
dobre intencje, to nie pomaga i sprawia, że osobie jąkającej się trudniej się
mówi.
Zdarza się, że osoby jąkające się, mogą
zacząć unikać mówienia, a następnie
ludzi, by nie musieć się wypowiadać.
W ten sposób tracą możliwość mówienia o czym myślą, co odczuwają…
Jeśli ktoś boi się jąkania, to odczuwa
stały lęk podczas mówienia (logofobia).
W końcu jąkanie może pojawiać się tyl-

ko wtedy, kiedy ktoś mówi. A ten lęk
jeszcze bardziej wzmacnia stres.
Im bardziej ktoś stara się nie jąkać,
tym bardziej jąkanie się nasila.
Sytuacje/czynniki, które mogą nasilać jąkanie:
• nierespektowanie kolejności mówienia (przerywanie),
• brak odpowiedniej ilości snu,
• nadmierna ekscytacja (np. egzaminy, przeprowadzka, narodziny…).
Jak można pomóc osobie, która się
jąka?
• W trakcie rozmowy – zachowuj się
naturalnie (tak jak z osobą niejąkającą się).
• Skupiaj się zawsze na tym, co osoba jąkająca chce powiedzieć, a nie
na jej jąkaniu.
• Niektóre osoby jąkające się nie lubią, gdy kończy się za nich wypowiedź.
Terapia jąkania jest bardzo złożonym
procesem, na który składają się oddziaływania psychologów, logopedów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje
z dziedziny balbutologopedii.
W następnym artykule będzie można przeczytać o wybranych metodach
terapii jąkania.
Joanna Bałazy
Logopeda, glottodydaktyk
ZSP Mroków
Źródło:
1. Materiały zebrane podczas Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pt. Zaburzenia płynności mowy
– teoria i praktyka w Katowicach,
2014 r.
2. Jąkanie, Zbigniew Tarkowski, 2010
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Historyczny sukces Mrokowianek na
międzypowiatowych igrzyskach w unihokeju
Po wygranych zawodach powiatowych w unihokeju dziewczyny ze Szkoły Podstawowej w Mrokowie nie zamierzają osiąść na laurach. Wiedząc, że aby
grać dalej nie wystarczy sam awans,
lecz potrzebna jest determinacja i dobre przygotowanie, Mrokowianki zabierają się ostro do pracy. Czasu jest
niewiele, a po drodze jeszcze ferie. Nikt
się jednak nie zniechęca. Dziewczyny
wykorzystują każdą wolną chwilę na
doskonalenie techniki gry. W zespole
nikt nie wyobraża sobie innej sytuacji
jak pójść za ciosem i z kolejnego etapu
znów wrócić z medalem. To, co w teorii wydaje się proste, w praktyce nie zawsze przychodzi z łatwością. Tak jest
i tym razem. Organizująca zawody Zielonka od lat unihokejem stoi zarówno
w igrzyskach młodzieży szkolnej, jak
i rozgrywkach seniorskich (MUKS Zielonka – 10-krotni złoci medaliści Mistrzostw Polski w unihokeju). Jednak
każdy sukces ma swoją genezę i każdy
zespół kiedyś zaczynał od zupełnie nieznanej nikomu drużyny. Wiedząc o tym
dziewczyny z Mrokowa bez kompleksów przystępują do rywalizacji i zaczynają tworzyć własną historię.
Na zawody przyjeżdżają reprezentacje szkół z czterech rejonów: Legionowo, Otwock, Mroków i Zielonka.
System rozgrywek przewiduje mecze
każdy z każdym, dzięki czemu zapowiada się ciekawe i długie widowisko.
Mrokowianki grają w meczu otwar-

cia z Legionowem. Zaczyna się niedobrze. Dziewczyny wychodzą nieco
spięte i zanim zdążają wczuć się w grę,
rywalki znajdują lukę w obronie i natychmiast wykorzystują swoją szansę.
W pierwszych minutach meczu przegrywają 0:1. Kto jednak obstawiłby, że
ten nieudany początek wpłynie na dalszą grę Mrokowianek przegrałby z kretesem. Pobudzone utratą bramki dziewczyny przejmują inicjatywę. Na efekty
nie trzeba długo czekać, tuż przed końcem pierwszej połowy meczu Klaudia
Szeląg wykorzystuje swoją szansę i do
przerwy jest już 1:1. Druga połowa
to zdecydowanie czas Mrokowianek.
Większość gry toczy się pod bramką
Legionowa, co w końcu skutkuje prowadzeniem na 2:1. Ucieszone przewagą
tuż przed końcem drugiej połowy meczu dziewczyny z Mrokowa rozluźniają
się i rywalki strzelają im jednak bramkę wyrównującą. Mrokowianki próbują jeszcze po raz kolejny objąć prowadzenie, ale brakuje już czasu. Pierwszy
mecz kończy się remisem 2:2. Nastroje są chłodne. Tym bardziej, że przyglądając się grze dziewczyn z Zielonki
Mrokowianki wiedzą, że czeka je jeszcze przynajmniej jeden bardzo trudny
mecz. Dziewczyny ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce grają jak natchnione, perfekcyjnie panując nad piłką. Trudno się dziwić, większość z nich
gra w unihokeja od lat nie tylko w szkole, ale i w miejscowym klubie. Zamiast
jednak martwić się tym faktem, dziewczyny z Mrokowa
odczuwają przede wszystkim
radość i dumę ze znajdowania się w tak zacnym towarzystwie. Do kolejnego spotkania trzeba podejść z czystą
głową pamiętając jednak
o swoich własnych błędach,
których nie wolno znów powielić. Dziewczyny wsłuchują się w głos pani opiekun,
wiedzą, że jeśli chcą myśleć
o medalu to emocje muszą
zostawić w szatni. Tym razem
Drużyna w składzie: Julia Sachajczuk, Weroni- nie mogą popełnić żadnego
ka Sak, Klaudia Szeląg, Natalia Garwoła, Joan- błędu. Jednak reprezentantki
na Włodarczyk, Julia Karolak, Alicja Rozwadow- Otwocka, ani myślą ułatwić
sprawy. Przegrały właśnie
ska, Kalina Podkowa, Sandra Lu.
mecz z gospodarzami i barTrener/opiekun – Patrycja Dettlaff

dzo chcą się odegrać. Od pierwszych
minut spotkania oba zespoły naciskają, gra przenosi się z jednej strony na
drugą. Jednak to Mrokowiankom udaje się w końcu osiągnąć małą przewagę i strzelić pierwszą bramkę. Wkrótce
jednak rywalki wyrównują i zaczyna robić się nerwowo. Bardzo skuteczna gra
ofensywna dziewczyn z Mrokowa powoduje, że jeszcze przed przerwą Julia Sachajczuk strzela dającą prowadzenie na 2:1 bramkę. Druga połowa
to czas, aby utrzymać przewagę. Pewniejsze siebie po strzeleniu dwóch bramek Mrokowianki rozgrywają kolejne
skuteczne akcje doprowadzając najpierw do prowadzenia 3:1, a kończąc
wynikiem 4:1. Gdy rozbrzmiewa sygnał
końca meczu, wreszcie opadają emocje i dziewczyny zaczynają się uśmiechać. Z remisem i wygraną Mroków
wciąż ma szansę na zwycięstwo. Warunek jest tylko jeden, mecz z Zielonką trzeba wygrać! Tymczasem kolejna
drużyna przegrywa wyraźnie z gospodarzami. Dziewczyny z Zielonki mają
już dwa zwycięstwa, a reprezentantki
Legionowa tak jak Mroków wygraną
i remis. Ostatnia rozgrywka jest więc
dla Mrokowa meczem o wszystko. Jednak dziewczyny z Zielonki wcale nie
zamierzają odpuścić. Podobnie jak pozostałe zespoły w starciu z gospodarzami, Mroków od pierwszych minut
przechodzi do defensywy. Nie zmienia to jednak faktu, że Mrokowiankom
bardzo potrzebna jest teraz bramka.
Kolejne akcje nie przynoszą jednak re-
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zultatów, mur obronny Zielonki okazuje się nie do przebycia. Tymczasem
dziewczyny z Zielonki wykorzystują
każdą nadarzającą się szansę. Do przerwy Mroków przegrywa 0:3. W drugiej
połowie spotkania dziewczyny z Mrokowa próbują odrobić stratę, ale gdy
tylko zmieniają ustawienie na bardziej
ofensywne natychmiast padają kolejne bramki dla przeciwniczek. Minuty
płyną teraz nieubłaganie. Mrokowiankom udaje się jednak pomimo trudnej
sytuacji zachować zimną krew do końca i w ostatniej minucie meczu Julia
Sachajczuk strzela honorową bramkę
zmieniając wynik do zera na 1:6. Choć

przegrana na to nie wskazuje, dziewczyny z Mrokowa dały z siebie wszystko i z widocznym zmęczeniem opadają na ławkę.
To już jest koniec. Wszystkie mecze zostały rozegrane i pozostało tylko czekać na werdykt sędziów. Pewne jest, że reprezentantki gospodarzy
wygrały wszystko. Jednak nadal nierozstrzygnięta pozostaje kwestia 2 i 3
miejsca. Mroków i Legionowo mają
taką samą statystykę spotkań, remis
(w bezpośrednim spotkaniu), wygrana i przegrana (z gospodarzami). Decydująca okazuje się więc liczba strzelonych bramek. Mroków wygrywając
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z Otwockiem 4:1 jest lepszy od Legionowa, które wygrało z tą drużyną tylko
1:0. Chłodna matematyka okazuje się
być po stronie dziewczyn Mrokowa i to
one 12 lutego 2015 roku, dzięki swojemu przygotowaniu i woli walki, zupełnie zasłużenie zostają wicemistrzyniami międzypowiatowych igrzysk szkół
podstawowych w unihokeju. To za ich
sprawą kolejny sukces przechodzi do
sportowej historii Szkoły Podstawowej w Mrokowie. Jesteśmy z nich
dumni.
Patrycja Dettlaff

Ach, co to był za bal …!!!
Dnia 12.02.2015r. w naszej szkole
w Mrokowie odbył się Bal Karnawałowy
dla klas 0 – 4. Organizatorem balu była
Rada Rodziców. Bal prowadzili profesjonalni wodzireje, którzy zadbali o oprawę muzyczną, konkursy i wspólną zabawę. Został on oficjalnie otwarty przez
Dyrekcję szkoły – p. Małgorzatę Perzynę i p. Wiolettę Kisielewską, wystrzałem
barwnych konfetti. Każda klasa pod opieką wychowawcy zaprezentowała swoje
stroje karnawałowe. Były to księżnicz-

ki, damy, piraci i wszelkie
postacie z bajek. W przerwie balu dzieci otrzymały poczęstunek w postaci
paczek ze słodyczami. Do
zabawy przyłączyli się też
rodzice Przy dźwiękach
skocznej muzyki dzieci,
nauczyciele i część rodziców świetnie wspólnie się
bawiła. Na koniec za dobrą zabawę dzieci otrzymały nagrody.

Niezwykła lekcja przyrody
Zgodnie z zaleceniami realizacji nauki przyrody uczniowie powinni zgłębiać jej tajniki przez doświadczanie.
Uczniowie klasy 4c przy okazji przerabiania tematu „Poznajemy i obserwujemy zwierzęta” mieli możliwość spotkania z szynszylami. Te ciekawe i cenione
w domowych hodowlach hobbystycz-

nych zwierzęta mogliśmy
bliżej poznać
dzięki uprzejmości wujka jednego z uczniów, który
nie tylko przyniósł do szkoły zwierzęta, ale przygotował krótką pogadankę na ich temat dzieląc się z uczniami
ciekawostkami z ich życia.
Czwartoklasistów zaciekawiło, że zwierzęta te żyją na
wolności tylko w Ameryce
Południowej, a naturalnym
miejscem ich występowania
są jałowe, spieczone zbocza
gór w Chile na wysokości od
ok. 400 do 1650 m n.p.m. Prowadzą one nocny tryb życia,
a do regularnych suchych kąpieli higienicznych potrzebują piasku lub pyłu wulkanicz-

Grażyna Prus
Wychowawca klasy 2a

nego. Mogliśmy również obejrzeć
krótki film ukazujący jak zwinne i sprytne są to zwierzęta i jak
wysoko potrafią skakać. Opiekun
szynszyli zwrócił uwagę uczniów,
że zwierzęta te mają określone wymagania odnośnie karmy
i przestrzeni do życia, więc decyzja
o ich hodowaniu musi być dokładnie
przemyślana.
Na koniec spotkania uczniowie mogli
nakarmić zwierzęta, jak widać na zdjęciu chętnych nie brakowało.
Najlepszą okazją do obserwacji
zwierząt są hodowle domowe i szkolne. W naszej pracowni przyrodniczej
możemy prowadzić obserwacje ryb
w czterystulitrowym akwarium oraz
patyczaków indyjskich. Nad zwierzętami sprawują opiekę uczniowie Klubu Akwarysty i koła Młodzi Ekolodzy.
Aneta Michalczyk
Nauczyciel przyrody
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Artystyczne portrety 2b

Dnia 13 lutego 2015 roku odbyły się
warsztaty fotograficzne dla klasy 2b
szkoły podstawowej. Warsztaty pro-

wadziła pani Beata Wielgosz – mama Jasia, ucznia
tej klasy, zawodowy fotografik. Uczestniczyła w nich
cała klasa. Dzieci zapoznały się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi tematu
zajęć, czyli teorią fotografiki, a następnie miały część
praktyczną – za pomocą
specjalistycznego sprzętu,
odpowiednio modyfikując
naświetlenie, wykonywały sobie wzajemnie artystyczne portrety. Korzystały przy tej czynności z wcześniej zdo-
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bytych wiadomości oraz udzielanych
na bieżąco uwag instruktora.
Do wykonania portretów potrzebne
były dodatkowe rekwizyty np. okulary,
korony, wstążki, które uczniowie sami
przygotowali z białych kartonów. Każdy uczeń szkicował i wycinał elementy według własnego pomysłu tak, jak
chciał siebie wyrazić.
Drugim etapem spotkania było
wspólne wykonanie wystawy, którą
można oglądać w holu pierwszego piętra przy pokoju nauczycielskim. Serdecznie zapraszamy!
Bożena Szczepanik
Wychowawca klasy 2b

Akcja „Przywróćmy dzieciom uśmiech”
Corocznie w naszej szkole organizujemy zbiórki makulatury, a dochód z jej
sprzedaży przeznaczamy na cele charytatywne.
W bieżącym roku szkolnym przyłączyliśmy się do akcji organizowanej przez Fundację Przyjazny Świat
Dziecka z Warszawy. Fundacja ta została powołana w celu niesienia pomocy w zakresie ochrony zdrowia, oświaty i wychowania oraz opieki społecznej,
w szczególności dzieciom.
Akcja polegała na zbieraniu przez
uczniów makulatury i przekazaniu jej
na rzecz fundacji. Środki otrzymane ze
sprzedaży zostaną przeznaczone na pomoc Rodzinnym Domom Dziecka m.in.
poprzez: dofinansowanie remontów
i wyposażenia placówek, finansowanie zakupu podręczników i przyborów
szkolnych, zakup zabawek, opłaty za
zajęcia sportowe i rekreacyjne, zakup
środków higienicznych, organizowanie
i finansowanie wyjazdów wakacyjnych.

Rodzinne Domy Dziecka stanowią
jedną z najbardziej skutecznych form
pomocy dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodziców. Zadaniem
tych placówek jest zapewnienie dzieciom opieki w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących w normalnej rodzinie. Dzieci
mogą przebywać tam do czasu powro-

Po raz kolejny w ferie zaprosiliśmy
uczniów ZSP Mroków do aktywnego
wypoczynku. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie
wśród młodszych uczniów. Z różnych
zajęć skorzystało około 90. dzieci.

Wesołe ferie w Mrokowie

Gdzie byliśmy!?
Obejrzeliśmy w Cinema City Janki
filmy: „Paddington” oraz „Dzwoneczek
i bestia z Nibylandii”. Byliśmy w Centrum Rozrywki „Hula-Kula” w War-

tu do rodziny biologicznej, adopcji lub
osiągnięcia pełnoletniości.
Dzięki zaangażowaniu uczniów naszej szkoły uzbieraliśmy 1240 kg makulatury.
Bardzo serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy wspomogli akcję.
Biorąc w niej udział pomogliście innym
dzieciom oraz wdrożyliście w życie wiedzę o potrzebie segregacji odpadów.
Dziewczęta z koła Młodzi Ekolodzy podczas przygotowywania makulatury do
transportu

szawie, gdzie największym
powodzeniem cieszyły się
zjeżdżalnie i basen z kulkami.
W drugim tygodniu ferii odwiedziliśmy basen
w Pruszkowie. Po dwugodzinnej zabawie opiekunowie z trudem namówili dzieci do wyjścia z wody.

Aneta Michalczyk
Opiekun koła Młodzi Ekolodzy
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ności biorąc udział w różnych konkursach z nagrodami.
Wypoczynek zakończyliśmy tanecznym krokiem podczas dysko-
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teki. Przez całe ferie dzieci miały możliwość zjedzenia obiadu w stołówce, a na
deser owocowego podwieczorku przygotowanego przez wychowawców.
Dzięki zaangażowaniu opiekunów grup i pracowników
szkoły „Akcja Zima 2015” w Zespole Szkół Publicznych w Mrokowie przebiegła bezpiecznie
i na wesoło.

Co robiliśmy w szkole!?
Oczywiście bawiliśmy się. Odbyły
się: zajęcia plastyczne, muzyczne,
sportowe oraz multimedialne. Dzieci mogły sprawdzić swoje umiejęt-

Jolanta Kosior-Barszcz
Koordynator akcji

Współpraca z domem Sekwoja
Wszyscy mogą w ten czy inny sposób, każdy w swej dziedzinie i w miarę swych sił, przyczynić się w jakimś
stopniu do […] szlachetnego dzieła.” –
Henry Dunant – założyciel i twórca ruchu
Czerwonego Krzyża, kupiec szwajcarski
z Genewy, pierwszy laureat pokojowej
Nagrody Nobla (1901).
Działania Polskiego Czerwonego
Krzyża to przede wszystkim praca
na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy. W naszej szkole koła
PCK realizują akcje promujące zdrowie, program rówieśniczy Starsi-Młodszym, przygotowują pokazy udzielania
pierwszej pomocy, opracowują gazetki
o tematyce profilaktyczno-zdrowotnej.
Od tego roku szkolnego nawiązaliśmy
również współpracę z Domem Seniora
Sekwoja znajdującym się w Woli Mrokowskiej, w sąsiedztwie naszej szkoły.

Sekwoja rośnie przed wejściem do domu i jest symbolem
trwałości, niezmienności i bezpieczeństwa.
Pani doktor geriatra Dorota
Łukaszuk- dyrektor Domu Sekwoja odbyła w szkole spotkanie z członkami PCK, w czasie
którego opowiedziała o okresie

starości w życiu człowieka i problemach, które mogą towarzyszyć temu
okresowi.
Pani doktor nakreśliła
również zakres naszej
współpracy.
Członkowie
koła podjęli kolejne zadanie, nie
proste, praca z osobami starszymi

wymaga bowiem zrozumienia, niezwykłej cierpliwości,
spokoju i opanowania. Nasze
gimnazjalistki wraz z opiekunami koła uczestniczą w sobotnich warsztatach plastycznych z podopiecznymi domu
seniora. Młodość, radość, optymizm, jakie niosą ze sobą poprawia samopoczucie pensjonariuszom.
Aneta Michalczyk
Marianna Kowalczyk
Opiekunki kół PCK
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Laureaci i finaliści
konkursów
w ZSP Lesznowola

Po raz kolejny nasza szkoła może
się pochwalić osiągnięciami swych
uczniów w konkursach organizowanych przez Mazowieckie Kuratorium
Oświaty, a także w innych zainicjowanych w szkole i w gminie.
Z ogromną przyjemnością informujemy, że wśród uczniów gimnazjum
znajduje się dwóch laureatów konkursu
historycznego na szczeblu wojewódzkim. Są to:
• Aleksander Berent z klasy III b
• Mateusz Nosarzewski z klasy II b

W etapie gminnym konkursu ortograficznego „Ortografia na medal” drugie miejsce zajęły:
• Zuzanna Jagodzińska z klasy III c
• Matylda Krupińska z klasy III a.
Uczennice dostały się do finału konkursu, który odbył się 7 marca w Warszawie.
Po eliminacjach konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka” zakwalifikowały się w gimnazjum:
• Kinga Szamota klasa III a
• Karolina Pudełko III c

Wycieczka na mecz Legii

Lesznowola kibicuje z klasą
Wśród naszej młodzieży nie brakuje
entuzjastów sportu, a przede wszystkim piłki nożnej.
Dnia 01.03.2015 r. gimnazjaliści
z klasy I a mieli okazję uczestniczyć
w meczu ligowym T-Mobile Ekstraklasy, pomiędzy zespołami Legii Warszawa
i Podbeskidzia Bielsko-Biała. Spotkanie odbyło się na stadionie Legii przy
ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie.
Klasa brała udział w tym wydarzeniu, w ramach programu ,,Kibicuj
z klasą’’. Dzięki niemu, mogliśmy bezpłatnie uczestniczyć w tej imprezie.
Mecz zaczął się o 18.00 i już od
pierwszych minut spotkania Legia miała wyraźną przewagę. „Żyleta” przygotowała piękną oprawę, nawiązującą
do żołnierzy wyklętych. W 12. minucie meczu, pierwszego gola dla Legii
strzelił Adam Ryczkowski. W drugiej
połowie, wynik na 2-0 ustalił, strzelając z karnego Ondrej Duda. W 92. minucie spotkania, kilka sekund przed
ostatnim gwizdkiem sędziego, trzeciego gola dla stołecznej drużyny zdobył
Orlando Sa.
Jeden z uczniów, Kajetan Szymański, podczas pierwszej połowy meczu
złapał piłkę konkursową Fortuny. W re-

zultacie wziął udział w konkursie, odbywającym się w przerwie na murawie
stadionu. Wygrał piłkę, szalik i smycz.
Gratulujemy wygranej!
Mecz skończył się – korzystnym dla
Legii – wynikiem 3-0. Zabawy było co
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W szkole podstawowej do następnego etapu przeszli:
• Antoni Tymiński z klasy IV b
• Wiktoria Dąbrowska z klasy V b
W szkolnym etapie konkursu języka
angielskiego na poziomie klas czwartych najwyżej uplasowali się:
• Antoni Tymiński z klasy IV b
• Maciej Barankiewicz z klasy IV b
• Klara Suchan z klasy IV b
Z klas piątych najlepszymi okazali
się:
• Wiktoria Szałamach z klasy V b
• Maciej Miecznikowski z klasy V a
• Pola Pytkowska z klasy V a
Wszystkim serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

nie miara. Młodzież wróciła bardzo zadowolona i potwierdziła, że w planach
ma kolejne wyjazdy na mecze Legii
Warszawa.
Podziękowania należą się organizatorce wyjazdu – pani Annie Gawrych,
która dzięki swojemu zaangażowaniu
sprawiła tyle radości naszym uczniom.
Legia! Legia! Legia gol!
Katarzyna Boborycka
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Klasa z pasją
W tym roku szkolnym klasa II e
bierze udział w projekcie Klasa z pasją. Projekt ma na celu wzmacnianie
u dzieci wiary we własne siły. Pokazujemy, że chociaż wszyscy jesteśmy
różni i interesujemy się innymi rzeczami, to każdy może być mistrzem
w swojej dziedzinie. Warto więc rozwijać woje pasje i zdolności. W ramach
projektu rodzice i dzieci przygotowują prezentację o swoich zainteresowaniach i przedstawiają ją innym. Przez

chwilę każdy ma okazję zmienić się w nauczyciela, pokazać
i nauczyć innych czegoś nowego. Każdy pokazuje to, w czym
jest najlepszy, więc nie ma miejsca na porażkę.
Dzieciaki bardzo zaangażowały
się w zajęcia. Mieliśmy już warsztaty rękodzieła, zajęcia z gry na
skrzypcach, gitarze i pianinie.
Chłopcy wprowadzili nas w tajniki piłki nożnej i cierpliwie wyjaśnili,
co to jest karny i spalony. Poznaliśmy
wiele zabaw i gier sportowych. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o ko-
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tach i rekinach, a nawet nauczyliśmy
się tańczyć!
Katarzyna Postek

Mecz pokoleń

Uczniowie znowu górą!
Tradycją stały się w tym roku szkolnym rozgrywki w piłkę siatkową miedzy uczniami a nauczycielami.
13 lutego odbyło się trzecie już spotkanie, obie drużyny wystąpiły w podobnym składzie. Po stronie uczniów
grali: Radosław Spiżewski, Jakub Targowski, Mateusz Woja, Michał Sieradzki, Jakub Sochacki, Mateusz Lesz-

Drużyna nauczycieli

czyński i Michał
Ziółkowski. W zespole nauczycieli
wystąpili: Natalia
Wilk, Agnieszka
Zespół uczniów
Mazur, Karolina
Woźniak, Dyr. Bogumił Pałczak, Ka- wankowie, lecz na uwagę zasługuje to,
mil Strzałkowski i Tomasz Pałczak. że coraz mniejszą liczbą punktów. WnioW pierwszym secie z dużą przewa- sek z tego taki, że ambicja nauczycieli
gą wygrała młodzież. W dru- nie pozwala im na to, aby się poddać.
giej odsłonie szli łeb w łeb,
Należy też podkreślić, że w grupie
nie dając za wygraną. Dopie- uczniów są regularnie trenujący siatro w trzecim secie uczniowie karze. Dzięki temu na boisku stanowią
przegrali. Czwarta runda za- zgrany zespół trudny do pokonania.
kończyła się niekonwencjoEmocje podczas każdego z meczów
nalnie, ponieważ skończył się były ogromne! Być może ekipa nauczyczas. O wyniku zadecydował cieli wyciągnie właściwe wnioski, zmoostatni serw, którym zwycię- bilizuje się i pokona trudnego przeciwżyła drużyna uczniowska.
nika! Czekamy na kolejne spotkania.
Poprzednie spotkania również zwyciężyli nasi wychoKatarzyna Boborycka

„W krainie książek”
W dobie komputerów, które zdominowały życie dzieci i ich rodziców, coraz
rzadziej sięgamy po książkę. Pojawiło
się wiele innych sposobów przekazywania informacji, a piękna i wartościowa
literatura dziecięca coraz częściej ginie w zalewie filmów i gier komputerowych. Kontakt z literaturą, jeśli jest
dostatecznie żywy, rozwija osobowość

dzieci. Kiedy dziecko słucha ciekawej książki, przeżywa losy bohaterów,
oczami wyobraźni widzi opisany świat,
uczy się oceniać postępowanie książkowych postaci, odróżniać dobro od zła.
Powyższe założenia przyświecały
grupie przedszkolnej 0a podczas realizacji projektu edukacyjnego „W krainie książek”. Celem przedsięwzięcia

było rozbudzenie zainteresowania literaturą dziecięcą, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, doskonalenie
umiejętności słuchania. Podczas realizacji projektu dzieci dowiedziały się,
jak powstaje papier oraz miały możliwość przeprowadzania doświadczeń
z tym materiałem.
Przedszkolaki wybrały się też z wizytą do Gminnej Biblioteki Publicznej – filia Łazy, mieszczącej się przy
ul. Łączności 2G. W trakcie spotkania
poznały pracę bibliotekarza i obejrzały zgromadzony księgozbiór. Pani bi-
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bliotekarka pokazała dzieciom kartę biblioteczną i opowiedziała, jakie
czynności należy wykonać, by zostać
czytelnikiem i korzystać ze zbiorów
biblioteki. Spotkanie bardzo podobało się przedszkolakom.
Jednym z kolejnych etapów realizacji projektu było zapoznanie dzieci z etapami powstawania książki.
W związku z tym przedszkolaki obejrzały prezentację multimedialną pt.
„Droga książki od pisarza do czytelnika”. Po omówieniu tego zagadnienia
dzieci przystąpiły, pod czujnym okiem
swoich rodziców, do napisania swojej
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pierwszej książki. Efekt ciężkiej pracy
rodziców i dzieci był zaskakujący. Powstałe książki były bogato ilustrowane
i bardzo ciekawe – wszystkie zostały
przeczytane. Dzieci wykonały również
zakładki do książki.
W czasie realizacji projektu dzieci
poznawały utwory J. Tuwima, H. Ch.
Andersena, Ch. Perraulta oraz Braci
Grimm.
Wioletta Szczepańska
Nauczyciel wychowania
przedszkolnego

Widzę, czuję, poznaję –
czyli wszystko,
co wiemy o zmysłach
Dziecko od najmłodszych lat jest ciekawe świata. Interesuje się tym, co je
otacza. My, dorośli dokładamy wszelkich starań, aby przybliżyć i pomóc
zrozumieć dzieciom zjawiska zachodzące w przyrodzie. Tym razem uczniowie klasy 1d starali się sami poznawać
świat za pomocą zmysłów. Eksperymentowanie, smakowanie, dotykanie
przy unoszących się zapachach i dźwiękach to część projektu. Dzięki serii zajęć empirycznych dzieciaki bardzo zaangażowały się w swoje zadanie. Po
zakończeniu projektu uczniowie przy-

gotowali wystawę, na którą
zaprosiły kolegów z klas zero,
aby móc podzielić się z nimi
zdobytą wiedzą. Dzięki takim
działaniom dzieci nabywają
i zapamiętują nowe doświadczenia oraz
zaczynają lepiej rozumieć świat. Dlatego zachęcam i Państwa do zabaw doświadczalnych – zamiast sadzać dziecko przed ekranami, zachęćmy je do
wspólnego gotowania, w trakcie spaceru pozwólmy usłyszeć dzieciom różnorodne dźwięki, a w piaskownicy zasłońmy dzieciom oczy i pobawmy się

w rozpoznawanie foremek za pomocą dotyku. To tylko przykłady zabaw,
które w łatwy sposób integrują rodziców z dziećmi, a dodatkowo zapoznają
dzieci z podstawowymi wiadomościami o zmysłach, którymi posługuje się
człowiek.
Malwina Antoniak
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Inicjatywy w klasach 4-6 SP
W III etapie edukacyjnym, tj. w gimnazjum uczniowie mają obowiązek zrealizować projekt edukacyjny – jest to
jeden z warunków ukończenia gimnazjum. Nasi uczniowie już w II etapie,
tzn. w klasach 4 – 6 wdrażają się do pracy tą metodą i to niejednokrotnie. Jest
to jeden z przyjętych w naszej szkole
priorytetów.
W bieżącym roku imponująca jest
ilość i różnorodność podjętych przez
nauczycieli i uczniów projektów. Tematyka tych działań jest bardzo rozległa
i w większości przypadków obejmuje
zagadnienia specyficzne dla konkret-

nego przedmiotu: polonistyczne (np.
„Czym jest tradycja?”), matematyczne, anglistyczne (np. „Drama project
Little Red Riding Hood – modern version”), historyczne (np. „Losy dzieci
podczas II wojny światowej w relacjach dziadków i pradziadków”), przyrodnicze (np. „Hodowla egzotycznych
roślin użytkowych”), religijne). Kilka
projektów ma również charakter interdyscyplinarny, np. artystyczny („Epoki
w sztuce”), matematyczno-przyrodniczy („Parki narodowe w Polsce”), a nawet plastyczno-matematyczny („Kubizm i geometria”).

Wartość działań podejmowanych
przez nauczycieli poza standardowym
procesem dydaktycznym polega również na kształtowaniu postaw uczniów,
a więc ma znaczenie wychowawcze.
Uczniowie mają okazję rozwijać umiejętność współpracy z innymi osobami,
organizacji i podziału zadań, wytrwałości, odpowiedzialności za efekt działań grupy.
Pracując tą metodą uczniowie klas
4-tych przeprowadzili również akcję
charytatywną.
Każdy z uczniów przez trzy lata nauki może wykazać się w wielu różno-
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rodnych działaniach we współdziałaniu z innymi.
Liczne zajęcia pozalekcyjne, przedmiotowe koła zainteresowań pozwalają
rozwijać wiedzę i umiejętności, umożli-

wiają uczniom przygotowanie do wielu
konkursów szkolnych i pozaszkolnych
oraz zawodów sportowych. Ostatnio
sukcesy odniosły piłkarki i piłkarze
ręczni.
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Z ciekawością oczekujemy na efekty
nowego konkursu – filmowego „Uczniowie idą po Oskary”.
Magdalena Rogowska
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej

Sukcesy gimnazjalistów
w konkursach organizowanych
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Krzysztof Długosz z klasy IIIC gim.
otrzymał tytuł laureata w konkursie
historycznym, organizowanym przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz
zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego w konkursie tematycznym: „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego”. Uczeń był
przygotowywany do konkursów pod kierunkiem p. Łukasza Sitkiewicza. Krzysztof
jest zwolniony z egzaminu gimnazjalnego z historii
i wiedzy o społeczeństwie.
Zwolnienie z odpowiedniej
części egzaminu gimnazjal-

nego jest równoznaczne z uzyskaniem
najwyższego wyniku z tej części. Ponadto uczeń będzie przyjęty w pierwszej kolejności do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej.

Serdecznie gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów!
Anna Zahorbeńska
Wicedyrektor Gimnazjum

Krzysztof Długosz

Marta Cendrowska

Zajęcia praktyczno-badawcze
Od września w naszej szkole odbywają się zajęcia praktyczno-badawcze.
Uczestniczą w nich wszystkie klasy II
gimnazjum. Zajęcia prowadzone są
przez p. Annę Zahorbeńską (biologia),

Marta Cendrowska z klasy IIIA gim.
otrzymała tytuł finalistki konkursu polonistycznego organizowanego przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Uczennicę przygotowywała p. Anna
Łupińska. Marta otrzyma 13
pkt. w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej.

p. Macieja Ojdanę (chemia, geografia)
i p. Jacka Tuzinka (fizyka). Każda klasa ma zajęcia praktyczno-badawcze raz
w tygodniu. Trwają one dwie godziny
lekcyjne.
Na zajęciach
pogłębiamy swoją wiedzę na różne tematy, ale też
uczymy się pracować w zespole.
Każdy z nas jest
za coś odpowiedzialny.
Na zajęciach
z biologii uczyliśmy się m.in.
korzystać z mikroskopów czy
robiliśmy ekspe-

rymenty związane ze smakiem. W ramach zajęć z geografii tworzyliśmy plan
naszej szkoły za pomocą kartki, ołówka i kompasu. Obserwowaliśmy też
warunki atmosferyczne, a naszym zadaniem było sporządzenie notatek o pogodzie. Na zajęciach z chemii robimy
dużo doświadczeń, obserwujemy różne reakcje chemiczne. Tematem ostatnich zajęć były „chemiczne ogrody”.
Stworzyliśmy kilka ciekawych roślin,
a także zrobiliśmy skalę pH z produktów spożywczych. Na zajęciach z fizyki
sporządzaliśmy swój jadłospis. Obecnie
zajmujemy się tworzeniem obwodów
elektrycznych.
Zajęcia praktyczno-badawcze są ciekawym pomysłem. Można na nich poszerzać swoją wiedzę i umiejętności
w teorii i praktyce.
Weronika Chęcik
Uczennica kl. IIa gimnazjum
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Szkoła Współpracy
„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” – to projekt zainicjowany
w 2013 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Od marca rusza druga edycja, w której udział bierze nasza szkoła.
Program ma wprowadzić nowoczesny model współpracy pomiędzy
uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Odbędą się warsztaty, które pozwo-

W dniu 3 marca 2015 r. w hali sportowej w ZSP w Łazach odbyły się Mistrzostwa Gminy Lesznowola Szkół
Gimnazjalnych w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców. Szkoła z Łaz okazała
się bezkonkurencyjna w obu katego-

lą uczestnikom projektu poznać m.in.
przykłady udanej współpracy oraz zasady prowadzenia debat.
Do projektu zostali zgłoszeni:
• Nauczyciele: Zofia Doktorska,
Anna Zahorbeńska, Katarzyna
Sieńkowska i Waldemar Dymek.
• Rodzice: Dariusz Milczarek, Jerzy
Florczak, Agnieszka Buksowicz-Pilecka, Beata Szumińska.

• Uczniowie: Weronika Słowińska,
Weronika Rudnik, Jan Karpiński,
Jan Pilecki.
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.
men.gov.pl) oraz na stronie projektu
(www.szkolawspolpracy.pl).
Anna Zahorbeńska
Wicedyrektor Gimnazjum

Sukces w piłce ręcznej
riach wygrywając wszystkie trzy mecze.
W rywalizacji brały
udział szkoły z Lesznowoli, Nowej
Iwicznej
oraz Mysiadła. Już niedługo kolejne emocje związane z etapem powiatowym,
które również odbędą
się w szkole w Łazach.

25 marca zagrają dziewczęta, a dzień
później chłopcy. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnego sukcesu!
Zespół ds. promocji

Gminne Przedszkole w Jastrzębcu

Inspirujące spotkania z panią Ewą Zielińską
W ramach przygotowania dzieci do
nowego etapu w życiu, jakim jest szkoła podstawowa odbyło się w naszym
przedszkolu spotkanie z rodzicami wychowanków (4 lutego 2015r.) oraz szkolenie dla nauczycieli (5 lutego 2015r.),
które poprowadziła pani Ewa Zielińska – ekspert, wieloletni pedagog, wybitna specjalistka z zakresu wychowania przedszkolnego. Przygotowania
do szkoły łączą się z różnymi emocjami, dlatego staramy się zrobić wszystko aby dzieci rozpoczęły naukę z sukcesem.
Myślę, że spotkanie pani Ewy Zielińskiej z rodzicami naszych przed-

szkolaków było inspiracją do działań,
które ułatwią dzieciom funkcjonowanie w warunkach przedszkolnych,
domowych a w rezultacie – szkolnych.
Pani Ewa Zielińska zaznaczyła jak
ważna jest sprawność fizyczna dla prawidłowego rozwoju psychoruchowego
dziecka oraz jakie konsekwencje towarzyszą niezaspokojeniu potrzeby ruchu
u przedszkolaków. „Deszcz, wiatr, upał
a nawet mróz nie może być przeszkodą w organizowaniu dzieciom pobytu na powietrzu, gdyż poprzez udział
w zabawach ruchowych, grach zespołowych i zawodach sportowych dzieci

nabędą tężyzny fizycznej i odporności
zdrowotnej”1.
Elementem gotowości szkolnej jest
także samoobsługa, nawyki higieniczne i kulturalne, w których opanowaniu
pomoc rodziców jest niezbędna. Należy
stwarzać okazje do samodzielnego wykonywania wszystkich czynności samoobsługowych poprzez motywowanie,
zachęcanie, wspieranie oraz pomaganie – nie wyręczanie dziecka.
Szalenie ważnym tematem, poruszonym przez naszego gościa było dobre
wychowanie, które jest celem nauczyE. Zielińska „O zgubnych skutkach niezaspokojenia potrzeby ruchu u dzieci”

1
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cieli i rodziców. „Z problemem wychowawczym mamy do czynienia wówczas,
gdy dorośli kierują się sprzecznymi poglądami i uczą dziecko różnych zachowań w bardzo podobnych sytuacjach.
Stwarza to okazję do wybierania tej sytuacji, która się bardziej dziecku opłaca: czy słuchać mamy, czy taty. Najczęściej tak wychowywane dziecko
lekceważy dorosłego np. wychowawcę
(nauczyciela)”2. Wspomniano też o nagrodach i karach niezbędnych w procesie wychowawczym dziecka, które
uczy się co mu wolno robić, a czego
nie wolno3.
Dziecko przygotowane do nauki
w szkole musi opanować wymaganie
określone w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego w obszarze – umiejętności społeczne i odporność emocjonalna. Pani Ewa Zielińska
podkreśliła jak ważne jest przestrzeganie obowiązujących reguł przez dzieci, organizowanie sobie zabaw, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz
racjonalne radzenie sobie w trudnych
sytuacjach, wymagających znoszenie
porażki.
W zakresie gotowości do czytania
i pisania dziecko kończące przedszkole
i rozpoczynające naukę w szkole:
• potrafi określać kierunki oraz miejsce na kartce papieru,
• rozpoznaje i zapamiętuje to, co jest
przedstawione na obrazkach,
• ma sprawne ręce i dobrą koordynację wzrokowo-ruchową,
• interesuje się czytaniem i pisaniem,
• słucha opowiadań, baśni i rozmawia o nich (interesuje się książkami),
• układa zdania, wyodrębnia w nich
wyrazy, wyrazy dzieli na sylaby
oraz wyodrębnia głoski w słowach
o prostej budowie fonetycznej,
• odczytuje krótkie podpisy pod obrazkami, napisy na szyldach itp.
„Dzieci czytają i piszą tak, jak mówią, dlatego niezwykle ważne jest poprawne i czyste wybrzmiewanie głosek.
Przygotowując je do nauki czytania i pisania należy zadbać o to, aby: mówiły poprawnie pod względem artykulacyjnym; swobodnie wypowiadały się
w rozwiniętej i uporządkowanej formie;
miały dobrze rozwiniętą percepcję słuchową, w tym także słuch fonematyczny; umiały dostrzec, jaki kształt ma po-

znawana litera i go
zapamiętać; potrafiły odwzorować litery, nie pomijając
ani jednego szczegółu; nie miały
większych kłopotów z koordynowaniem czynności
rąk pod kontrolą
wzroku od strony
lewej do prawej.
(…) Oprócz tych
wymienionych
przeze mnie zagadnień są jeszcze
inne odgrywające
również ważną rolę. Do nich należy interesowanie się czytaniem i pisaniem
a także rozumienie sensu kodowania
i dekodowania. Chodzi tu o motywację i większą podatność do nauki czytania i pisania”4.
Wiemy jak ważne są umiejętności matematyczne w codziennych sytuacjach i w edukacji szkolnej. Najistotniejsze są osobiste doświadczenia
dziecka, należy stwarzać sytuacje do:
rozumowania w zakresie związków
przyczynowo - skutkowych, orientowania się w otoczeniu i klasyfikowania, manipulowania przedmiotami.
„Niska efektywność edukacji matematycznej wynika najczęściej z tego,
że dorośli zbyt szybko chcą kształtować trudniejsze umiejętności, chociaż
łatwiejsze nie zostały przez dzieci opanowane”5.
Cenne wskazówki pani Ewy Zielińskiej przekazane rodzicom z pewnością
pomogą rozwijać umiejętności dzieci
a w rezultacie osiągać sukcesy.
Z perspektywy nauczyciela wychowania przedszkolnego wyjątkowo wartościowe było szkolenie na temat „Wspomaganie dzieci w rozwoju
zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania”, którego uczestniczkami
były nauczycielki ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Lesznowola. Pani
Ewa Zielińska przekazała szczegółowe wskazówki metodyczne dotyczące
autorskiego programu wspomagającego dzieci w kształtowaniu umiejętności
potrzebnych do radzenia sobie w sytuacjach kiedy trzeba zrozumieć i zapamiętać polecenie czy zadanie. W celu
E. Zielińska „O nauce czytania i przygotowaniu do pisania”
5
E. Zielińska „O kształtowaniu wiadomości i umiejętności matematycznych w domu,
w przedszkolu i szkole”
4

E. Zielińska „O niegrzecznych dzieciach”
3
E. Gruszczyk-Kolczyńska „Jak dzieci dowiadują się, co można, a czego nie można?”
Bliżej Przedszkola nr 10/2010
2
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uniknięcia kłopotów i zapewnienia
dzieciom powodzenia w nauce szkolnej
należy umiejętnie kierować aktywnością intelektualną dzieci, rozwijać zdolność do wysiłku umysłowego a także
kształtować dojrzałość społeczną.
Z niecierpliwością oczekujemy w naszym przedszkolu na kolejne inspirujące spotkanie z panią Ewą Zielińską,
tym razem będą to zajęcia z dziećmi
z udziałem rodziców.
Katarzyna Wachowicz-Matulka

Nauczyciel wychowania
przedszkolnego
Gminne Przedszkole w Jastrzębcu

ZDROWYCH, POGODNYCH
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,
PRZEPEŁNIONYCH WIARĄ,
NADZIEJĄ I MIŁOŚCIĄ.
RADOSNEGO, WIOSENNEGO
NASTROJU,
SERDECZNYCH SPOTKAŃ W
GRONIE RODZINY I WŚRÓD
PRZYJACIÓŁ
ORAZ WESOŁEGO
„ALLELUJA”
WSZYSTKIM CZYTELNIKOM
BIULETYNU GMINY
LESZNOWOLA
ŻYCZĄ
DYREKTOR, NAUCZYCIELE,
PRACOWNICY I DZIECI
Z GMINNEGO PRZEDSZKOLA
W JASTRZĘBCU
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Z życia przedszkola w Zamieniu
„KOCHAM BABCIĘ, KOCHAM
DZIADKA BYCIE Z NIMI TO JEST
GRATKA”
Nowy Rok 2015 rozpoczęliśmy od
pięknej uroczystości z okazji „Święta Babci i Dziadka”. Dzieci w każdej
grupie przygotowały wiersze, piosenki i wspólne tańce z dziadkami. Przybyli licznie goście nie kryli ogromnego
wzruszenia i dumy ze swoich wnucząt.
Przedszkolaki ugościli swoich bliskich
słodkim poczęstunkiem i obdarowały
wykonanym własnoręcznie prezentem.

wał. Dzieci podczas zajęć poznawały
zwyczaje z nim związane: zapusty, maskarady, tłusty czwartek, ostatki, a także wykonywały maski karnawałowe.
Uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych „Karnawał na Mazowszu” w Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
Niezwykłym i oczekiwanym wydarzeniem był bal karnawałowy w przedszkolu. Dzieci przebrane były za postacie
z bajek. Było wiele wróżek, księżniczek,
elfów i motylków. Wśród chłopców najpopularniejszy był spidermen.

„MALI RATOWNICY”
W lutym w grupie 4 i 5-latków odbył
się cykl zajęć prowadzonych przez ratownika medycznego Pana Marka Pikulskiego. Dzieci zdobyły wiele cen-
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nych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami
ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.

„TAKI NASTRÓJ JEST W TEATRZE,
ŻE ZACHWYCAM SIĘ, GDY
PATRZĘ”
Ze stacji Teatr Kamienica wyruszył
pociąg wyobraźni, który zabrał nasze
dzieci do krainy „Trzewików szczęścia”.
Królewna Lala i Szewczyk Felek przenieśli najmłodszych na dwór królewski,
by odpowiedzieć na pytanie „Czym jest
szczęście?”. Podczas warsztatów mali
widzowie poznali historię Królewny
Lali i Szewczyka Felka, a także dowiedzieli się, jak tworzone są spektakle
musicalowe.

„W KARNAWALE CZAS NA BALE”
W naszym przedszkolu zgodnie
z koncepcją pracy dzieci zaznajamiane są z tradycją i zwyczajami regionu. Szczególnym okresem był karnanych wiadomości na temat udzielania
pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zagrażających życiu. Przedszkolaki miały okazję obejrzeć sprzęt medyczny wykorzystywany w ambulansie.
Ćwiczyły także znajomość numeru telefonu do Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz tekst zgłoszenia telefonicznego. Spotkanie to miało na celu
kształtowanie pozytywnych i bezpiecz-

Nauczyli się piosenek i prostych
układów choreograficznych, na chwilę wcielili się w pomocników Szewczyka Felka. Spotkanie warsztatowe miało charakter edukacyjny i interaktywny.
Opierało się na dramie pedagogicznej
i było pretekstem do rozmów z dziećmi
o szczęściu i umiejętności cieszenia się
z najmniejszych drobiazgów.
Grażyna Gawrońska
Dyrektor Przedszkola
Elzbieta Gomoła
Agnieszka Napierała
Nauczycielki

Zimowe wieści z Przedszkola w Lesznowoli
Zima już za nami. Zimowe wydarzenia w naszym przedszkolu przysporzyły przedszkolakom wiele radości.
W styczniu odbył się w naszym
przedszkolu Bal Karnawałowy. Od samego rana przedszkolaki szykowały się na bal. Wszystkie dzieci ubrane w piękne, kolorowe stroje bawiły
się w balowej scenerii przy muzyce
disco.

Ostatniego dnia przed feriami zimowymi zaprosiliśmy do przedszkola Babcie i Dziadków. Przedstawienie
z okazji ich święta pt. „Jak to z babcią
i dziadkiem było…” przygotowały dzieci z dwóch najstarszych grup. Dziadkowie mogli powspominać swoje przedszkolne, szkolne i młodzieńcze lata. Po
uroczystości zostali obdarowani prezentami od swoich pociech oraz za-

proszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Rankiem 2 lutego przyjechał do naszego przedszkola Pan Krystian Tyrański, który poprowadził z dziećmi
warsztaty bębniarskie. Dzięki warsztatom przedszkolaki poznały sztukę gry na tych ciekawych instrumentach. Grając odbyły wspaniałą podróż
po Afryce.
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Zimowe wydarzenia zakończyło rozstrzygnięcie konkursu „Zima wokół
nas”. Dzieci w ramach konkursu miały
wykonać pracę dowolną techniką plastyczną, o tematyce zimowej. Wszystkie
prace konkursowe były piękne i pomysłowe. Komisja wręczyła dzieciom dyplomy oraz upominki rzeczowe.

Dzieci były także pochłonięte przygotowywaniem grupowych prac konkursowych na Międzyprzedszkony Gminny Konkurs Plastyczny „Wielkanocny
Stroik”, którego głównym organizatorem było nasze przedszkole. O wynikach konkursu można przeczytać na
stronie internetowej ZSP im. Nobli-
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stów Polskich w Lesznowoli, jak również w kolejnym numerze Biuletynu,
zaś prace wszystkich uczestników można podziwiać w Urzędzie Gminy.
Justyna Wójcik
Nauczyciel wychowania
przedszkolnego

Kalendarz imprez sportowych w Gminie
Lesznowola na rok szkolny 2014/2015
oraz imprezy gminne
Lp.

Data

Nazwa imprezy, zawodów, dyscyplina

Miejsce

Szkoła odpowiedzialna z organizację zawodów

1.

16.04.2015 r.
g. 12:00
czwartek

Mini Piłka Nożna dziewcząt i chłopców Szkół Podstawo- Stadion w Lesznowoli ZSP Lesznowola
wych (Szkolny Związek Sportowy)
przy ul. Szkolnej 6

2.

9.05.2015 r.
g. 6:00
sobota

VII Zawody Wędkarskie „Rybka 2015” w Mysiadle

Staw rekreacyjno-węd- Koło Wędkarskie w Mykarski w Mysiadle ul. Osie- siadle, ZOPO
dlowa

3.

9.05.2015 r.
g. 10:00
Sobota

XIII Turniej Piłki Siatkowej Amatorów

Hala Sportowa w Mysia- ZOPO, LUKS SET Leszdle ul. Kwiatowa 28
nowola

4.

10.05.2015 r.
g. 10:00
Niedziela

XVII Turniej Piłki Siatkowej Kadetek o Puchar Wójta Gmi- Hala Sportowa w Mysia- ZOPO, LUKS SET Leszny Lesznowola
dle ul. Kwiatowa 28
nowola

5.

Czwórbój Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych dziew- Stadion w Lesznowoli SZS, ZSP Lesznowola
11.05.2015 r.
dziewczęta g. 9:00 cząt i chłopców (Szkolny Związek Sportowy) zawody przy ul. Szkolnej 6
gminne i powiatu piaseczyńskiego
chłopcy g.12:00
poniedziałek

6.

12.05.2015 r.
g. 10:00
wtorek

Liga Lekkoatletyczna Gimnazjów chłopców (Szkolny Stadion w Lesznowoli SZS, ZSP Lesznowola
Związek Sportowy) zawody powiatowe
przy ul. Szkolnej 6

7.

13.05.2015 r.
g. 10:00
środa

Liga Lekkoatletyczna Gimnazjów dziewcząt (Szkolny Stadion w Lesznowoli SZS, ZSP Lesznowola
Związek Sportowy) zawody powiatowe
przy ul. Szkolnej 6

8.

16.05.2015 r.
g. 6:00
sobota

X Zawody wędkarskie w Łazach

Staw w Łazach
ul. Przyszłości

Koło Wędkarskie Łazy II,
ZOPO
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Lp.
9.

Sport
Data
23.05.2015 r.
g. 9:00
sobota
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Nazwa imprezy, zawodów, dyscyplina

Miejsce

Szkoła odpowiedzialna z organizację zawodów

I Igrzyska Dzieci Szkół Podstawowych – Olimpiada Ma- Hala Sportowa w Mysia- ZOPO, ZSP w Mysiadle
łych Olimpijczyków
dle ul. Kwiatowa 28

10. 25.05.2015 r.
g. 10:00
poniedziałek

Czwórbój Lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców Szkół Stadion w Lesznowoli SZS, ZSP Lesznowola
Podstawowych (Szkolny Związek Sportowy) zawody mię- przy ul. Szkolnej 6
ZOPO
dzypowiatowe

11. 26.05.2015 r.
g. 10:00
wtorek

Liga Lekkoatletyczna Gimnazjów dziewcząt i chłopców Stadion w Lesznowoli SZS, ZSP Lesznowola
(Szkolny Związek Sportowy)
przy ul. Szkolnej 6
ZOPO
zawody międzypowiatowe

12. 29.05.2015 r.
g. 10:00
piątek

XIII Międzyprzedszkolna Spartakiada „2015”

13. 9.06.2015 r.
g. 12:00
wtorek

Dwa ognie dziewcząt i chłopców Szkoły Podstawowe Hala Sportowa w Mysia- SP Mysiadło
(Szkolny Związek Sportowy)
dle ul. Kwiatowa

14. 13.06.2015 r.
Sobota

Święto Gminy Lesznowola
Mistrzostwa Gminy Lesznowola W Kolarstwie MTB

Plac przy urzędzie Gminy ZOPO
Lesznowola i Magdalenka

15. 16.06.2015 r.
g. 10:30
wtorek

XII Mityng Gminy Lesznowola

Stadion w Lesznowoli ZOPO, LUKS SET Leszprzy ul. Szkolnej 6
nowola

Stadion w Lesznowoli ZOPO, Przedszkole i ZSP
przy ul. Szkolnej 6
w Lesznowoli

Wyjątkowy turniej
w Mysiadle

100 strzał

Po raz pierwszy w ponad 15 letniej historii polskiego Kyudo, w gościnnej hali
sportowej Centrum Edukacji i Sportu
w Mysiadle odbyła się kolejna udana
impreza zorganizowana dzięki współpracy Polskiego Stowarzyszenia Kyudo, Klubu Kyudo Tametomo w Mysiadle oraz Samorządu Gminy Lesznowola
– Turniej 100 strzał. Zawody odbyły się
pod patronatem Wójt Gminy Lesznowola oraz honorowym patronatem Ambasady Japonii. Jak sama nazwa wskazuje, zadaniem każdego z uczestników
było wystrzelenie 100 strzał w kierunku
tarczy strzelniczej. Wyzwanie to przyjęła grupa 14 wytrawnych łuczników
z Polski i z zagranicy. Na linii startu
stawili się czołowi łucznicy z klubu Momiji Kai z Wiednia, Klubu Tametomo

z Mysiadła oraz kilku niezrzeszonych
z Piotrkowa Trybunalskiego i Pabianic.
Zawody tego typu, wymagające nie
tylko poważnego przygotowania kondycyjnego, ale również wysokiej koncentracji psychicznej organizowaliśmy
po raz pierwszy w Polsce. Niektórzy
z uczestników brali już wcześniej
udział w podobnych imprezach orga-

nizowanych w Europie i Japonii. Przy
zachowaniu wymaganych procedur
zapewniających bezpieczny i sprawny przebieg przedsięwzięcia, zawody
rozpoczęły się punktualnie o godzinie
9:00.
Zaangażowanie uczestników, dyscyplina i sprawna obsługa techniczna
pomogły w skróceniu przewidywanego czasu trwania zawodów i już około godziny 16:00 odbyła się ceremonia
zamknięcia. Zwyciężył gość z Austrii,
pan Jodok Simma, uzyskując 74% skuteczność. Drugie miejsce zajął, imponując ponownie swoją skutecznością,
zawodnik z Klubu „Tametomo” z My-
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siadła, pan Krzysztof Haczek, który trafił w mato 67 razy.
Impreza zakończyła się sukcesem –
wszyscy uczestnicy oddali planowane sto strzałów. To znaczy, że podczas
trwania zawodów oddano łącznie 1400
strzałów, a wspierający zawodników
pomocnicy przenieśli łącznie 42 kilogramy strzał na dystansie blisko 4 kilometrów. Jeżeli przyjmiemy, że średnia
siła naciągu łuku wyniosła 14 kilogramów (7 funtów) zawodnicy przesunęli w trakcie trwania zawodów łącznie
niemal 20 ton.
A wszystko to pod czujnym okiem
specjalistycznej opieki medycznej, gotowej nieść pomoc i wsparcie podczas
całego czasu trwania zawodów. Jednak
Kyudo nie jest sportem urazowym i tym

razem, podobnie jak podczas innych
przedsięwzięć organizowanych przez
Klub Kyudo Tametomo w Mysiadle pani
pielęgniarka mogła przez cały czas tylko obserwować zmagania zawodników.
Podczas trwania zawodów zawodnicy i pomocnicy wzmacniali się pysznymi posiłkami.
Turniej 100 strzał był kolejną okazją
do wielu refleksji na temat Kyudo. Sportowe zmagania wymagały dużej dawki dyscypliny, poprzedzone doskonałym przygotowaniem technicznym były
okazją dla wszystkich uczestników do
zaprezentowania wysokiego poziomu
technicznego oraz niezwykłej wytrwałości i konsekwencji w realizacji planów. Piękno tradycyjnego łucznictwa
po raz kolejny można było podziwiać

Mistrzostwa powiatu w piłce siatkowej

Z W YC I Ę S K I Z E S P Ó Ł G R A Ł
W SKŁADZIE: Iga Szablewska, Matylda Krupińska, Aleksandra Śmietanka, Paulina Bąkiewicz, Marta Mycko, Agnieszka Szajkowska, Natalia
Ochman, Aleksandra Laskus, Karina
Daszkowska, Natalia Zadrożna, Patrycja Olczak. TRENER: Paweł Janus.
24 lutego również odbyły się w Lesznowoli zawody w kategorii chłopców.
Zmierzyły się ze sobą drużyny ze szkół
w Konstancinie, Cendrowicach, Złotokłosie, Lesznowoli, Piasecznie i Uwielinach. Do rywalizacji o pierwsze miejsce
stanęła drużyna z Lesznowoli i Złotokłosu. Mecz był bardzo emocjonujący.
Ostateczne po zaciętej i wyrównanej
walce wygrali chłopcy z Lesznowoli. 2:0
(25:22 i 25:16).

Zwycięska drużyna dziewcząt z Lesznowoli

w warunkach sportowej rywalizacji, ponad podziałami stylowymi czy klubowymi, w atmosferze stosownej powagi i skupienia. Znalazło się jednak też
miejsce dla zwyczajowej w środowisku
Kyudo życzliwości, humoru i wzajemnego wsparcia.
Wszystkim zawodnikom i organizatorom należą się podziękowania i gratulacje za zaprezentowanie w praktyce
najważniejszych idei Kyudo: Shin -Zen
–Bi (Prawda, Dobro i Piękno) jak również Kan – Chu – Kyu (Mocno, Skutecznie, Zawsze).
Bogdan Mytnik
Prezes Klubu Kyudo Tametomo
w Lesznowoli

Trzecie miejsce przypadło w udziale drużynie ze szkoły w Konstancinie.

Lesznowolskie „Złotka”
Dnia 23 lutego 2015r. w hali sportowej
w Zespole Szkół Publicznych w Lesznowoli odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Piaseczyńskiego Szkół Gimnazjalnych
w Piłce Siatkowej w kategorii dziewcząt,
w których udział wzięły drużyny z Jazgarzewa, Góry Kalwarii, Lesznowoli,
Tarczyna, Konstancina oraz Piaseczna.
Wszystkie mecze stały na wysokim poziomie. Zawodniczki wykazały się dużym zaangażowaniem i umiejętnościami.
Finałowe spotkanie rozegrano pomiędzy
drużynami Piaseczna i Lesznowoli.
Po wspaniałej walce, z miażdżącą przewagą w obu setach – 0:2 (5:25
i 5:25), wygrała drużyna dziewcząt ze
szkoły w Lesznowoli. II miejsce zajęły
zawodniczki ze szkoły w Piasecznie,
a trzecie z Góry Kalwarii.
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ZWYCIĘSKA DRUŻYNA W SKŁADZIE: Sieradzki Michał, Spiżewski
Radosław, Targowski Jakub, Woja
Mateusz, Sochacki Jakub, Leszczyński Mateusz, Ziółkowski Michał, Fedorczyk Fryderyk, Leszczyński Konrad, Ziółkowski Piotr. TRENER: Kamil
Strzałkowski.
Obie zwycięskie drużyny będą reprezentować Gminę Lesznowola i powiat piaseczyński w zawodach międzypowiatowych. Wszystkim zdobywcom
I miejsca serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych rozgrywkach.

Mistrzowie z Lesznowoli

Agnieszka Mazur
Nauczyciel ZSP Lesznowola
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By udanie rozpocząć sezon wiosenny, warto podsumować mijający zimowy.

Pracowita zima lesznowolskich piłkarzy
14 marca zakończyły się rozgrywki II
edycji Lesznowolskiej Ligi Piłkarskiej
dla dzieci w wieku 7-11 lat. Cykliczne
turnieje odbywały się od końca listopada do połowy marca niemal w każdą sobotę na hali sportowej w Łazach.
Organizatorem całego piłkarskiego przedsięwzięcia był Zespół Obsługi
Placówek Oświatowych a do rywalizacji stanęły wszystkie kluby piłkarskie
z gminy Lesznowola:
LUKS SET Lesznowola, FC Lesznowola, UKS Iwiczna, UKS Lolek, Akademia Lolek, UKS Orlęta Mroków, żeński
zespół KS KR Sport Iwiczna, a także
dwa zespoły spoza gminy – KS Raszyn
i FCB Akademia.
Głównym celem rozgrywek jest szkolenie dzieci i młodzieży, popularyzacja
piłki nożnej oraz integracja mieszkańców gminy.

Starsze grupy
uczestniczyły w mini
turniejach, gdzie grano systemem każdy
z każdym.
Natomiast młodsi uczestnicy ligi rozgrywali jedno spotkanie trwające godzinę.
Spotkania wzbu- Pierwsze z prawej – zawodniczki żeńskiej drużyny piłkardzały spore zaintere- skiej KS KR Sport Iwiczna
sowanie – rodzice żywiołowo dopingowali swoje pociechy
a organizatorzy zrealizowali założoJuż niedługo zespoły z naszej gminy
ny cel. Każdego dnia w rozgrywkach przystąpią do rozgrywek Mazowieckieuczestniczyła ponad setka dzieci.
go Związku Piłki Nożnej. Już teraz żyNa zakończenie rozdano wszystkim czymy im wielu strzelonych goli oraz
uczestnikom pamiątkowe medale za samych zwycięstw.
uczestnictwo podkreślając, że w ich
kategorii wiekowej wynik jest sprawą
Grzegorz Goss
drugorzędną.
Animator Sportu na Orliku w Łazach

Mistrzostwa Międzypowiatowe Piłki Siatkowej
Dnia 16.03.2015r. odbyły się Mistrzostwa Międzypowiatowe Piłki Siatkowej chłopców Gimnazjum w Wołominie. W turnieju brały udział zespoły
z Nasielska, Legionowa i Lesznowoli – tworzące grupę A oraz Wołomina

i Celestynowa – grupa B. Po rozegraniu
meczy grupowych systemem „każdy
z każdym”, w finale zagrał faworyt turnieju – Wołomin z Lesznowolą, a w meczu o III miejsce spotkały się Nasielsk
oraz Celestynów. Klasyfikacja końcowa zawodów to:
brązowy medal Mistrzostw Międzypowiatowych wywalczyło Gimnazjum
w Nasielsku, zaś
srebro przypadło
w udziale Gimnazjum z Lesznowoli i jest to od wielu
sezonów najlepsze
osiągnięcie chłop-

Mistrzostwa Gminy w Mini Piłce Siatkowej

Rozgrywki pod okiem Mistrza
10 lutego 2015r. w hali sportowej
w Zespole Szkół Publicznych w Lesznowoli odbyły się Mistrzostwa Gminy
Lesznowola w Mini Piłce Siatkowej,
w których udział wzięły drużyny ze

szkół w Łazach, Nowej Iwicznej, Mysiadle i Lesznowoli. Zawody rozgrywane były w kategorii dziewcząt i chłopców. Po bardzo pasjonującej i zaciętej
rywalizacji młodych siatkarzy zostały

ców w piłce siatkowej. Niepokonani okazali się uczniowie Gimnazjum
z Wołomina.
Kamil Strzałkowski
Nauczyciel WF ZSP Lesznowola

wyłonione najlepsze drużyny. W kategorii chłopców zwycięską drużyną
została drużyna z ZSP w Lesznowoli.
Chłopcy okazali się bezkonkurencyjni i wygrali wszystkie swoje mecze,
uzyskując I miejsce i awans do etapu
powiatowego. Miejsce II zajęła szkoła z Nowej Iwicznej, III miejsce szkoła z Mysiadła, a na IV miejscu znalazła się szkoła z Łaz. W rywalizacji
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dziewcząt I miejsce zajęły dziewczynki z Mysiadła, które pokonały w finale drużynę z Lesznowoli 2:1, III z Nowej Iwicznej a IV ze szkoły w Łazach.
Zmaganiom siatkarskim przyglądał
się Edward Skorek (Mistrz Świata

Sport • Kultura

z Meksyku (1974r.) i Mistrz Olimpijski z Montrealu (1976r.), który również
na ceremonii zakończenia rozgrywek
wręczył zwycięzcom medale.
Zwycięskie drużyny będą reprezentować Gminę Lesznowola w zawodach
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powiatowych, którym życzymy powodzenia w dalszym etapie rozgrywek.
Agnieszka Mazur
Nauczyciel wychowania fizycznego
ZSP Lesznowola

Gminny Dzień Seniora w Łazach

22 marca na hali sportowej w ZSP
w Łazach miał miejsce koncert z okazji
Gminnego Dnia Seniora. Wystąpił artysta, którego popularność od ponad 50
lat niezmiennie trwa na estradzie, w radiu i telewizji. Jego piosenki nuci kolejne pokolenie Polaków. Jerzy Połomski,
bo o nim mowa, w niedzielny wiosenny
wieczór zaśpiewał dla „najdojrzalszych
mieszkańców” Lesznowoli.
Liczną widownię w imieniu Pani Wójt
przywitała Przewodnicząca Rady Gminy
Lesznowola – Bożenna Korlak. Do życzeń
dołączyła się także Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury – Jolanta Walentyna Sobolewska. Po kilku słowach wstępu na
scenę wszedł sam artysta, witany serdeczną owacją widowni. Jerzy Połomski wyśpiewał głównie spokojne i sentymentalne piosenki ze swego repertuaru.
Tego wieczoru usłyszeliśmy m.in. utwory: „Błękitna chusteczka”, „Moja miła,

moja cicha”, „Daj” czy „Ta ostatnia niedziela”. Koncert jednak nie miał li tylko
charakteru refleksyjnego, bo na zakończenie artysta wykonał dwa nieśmiertelne, skoczne przeboje – „Bo z dziewczynami” oraz „Cała sala śpiewa z nami”. Aby
słowom pieśni stało się zadość, sala wtórowała artyście swoim śpiewem, i gdyby nie krzesła, pewnie poderwałaby się
i do „walca, walczyka parami”. Po imprezie można było nabyć płytę artysty i uzyskać autograf, a także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Tomasz Winiarski, prowadzący wydarzenie, przywołał aforyzm Marka
Twaina: „Ludzie nie dlatego przestają
się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przestają bawić.” Czy słowa te nie opisują trafnie naszych Seniorów?
Anna Piekutowska
GOK Lesznowola
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Dzień Kobiet z Pati Cze
W niedzielę 8 marca 2015 r. Panie
z terenu Gminy Lesznowola tradycyjnie świętowały Lesznowolski Dzień Kobiet przychodząc licznie na wydarzenie
artystyczne, jakim tym razem był koncert Pati Cze.
Na zaproszenie Wójt i Samorządu Gminy Lesznowola oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli do
hali sportowej ZS w Łazach przybyła
tłumnie publiczność, która miała okazję wysłuchać wyjątkowego występu,
zorganizowanego jak co roku specjalnie z okazji tego miłego święta.
Radni Gminy Lesznowola Łukasz
Grochala i Konrad Borowski w bardzo
elegancki sposób otworzyli ten wyjątkowy wieczór, rozpoczynając uroczystość gorącymi życzeniami, złożonymi
w imieniu męskiej części Rady Gminy
Lesznowola wszystkim przybyłym Paniom. Z wielkiej sceny zostały złożone również piękne życzenia przez znakomitego gościa, gdyż swą obecnością
zaszczycił nas Wicepremier RP – Pan
Janusz Piechociński wraz ze swoją małżonką.
Wśród obecnych podczas wieczoru
lesznowolskich Pań znalazły się też kobiety budujące wizerunek Gminy Lesznowola: Wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka Wąsik, Skarbnik
Gminy Lesznowola Elżbieta Obłuska,
Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak, Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej Wiesława Komorowska,
Radna Gminy Lesznowola Anna Niezabitowska, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Danuta Bucholc, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jolanta

Zaczarowany
świat bajek

Walentyna Sobolewska. Panowie radni
Zenon Wójcik, Jerzy Wiśniewski i Marek Sokołowski wręczyli im po herbacianej róży.
Tego dnia na scenie wystąpiła znakomita wokalistka Pati Cze wraz z imponującym zespołem złożonym z 15 muzyków w składzie: trzyosobowy chórek
żeński, kwartet smyczkowy, sekcja
dęta, pianino, dwie gitary oraz perkusja. Pati Cze to pseudonim artystyczny
Patrycji Kawęckiej-Czerskiej, niezwykle utalentowanej mieszkanki Mysiadła, która zadebiutowała na scenie
w wieku czterech lat. Muzyka towarzyszy jej więc od dzieciństwa, a nad
talentem i umiejętnościami pracowała pod okiem znakomitych nauczycieli. Artystka jest bowiem absolwentką
szkół muzycznych w Radomiu i Warszawie oraz Akademii Muzycznej w Katowicach na kierunku jazz i muzyka estradowa. Nie mogło więc dziwić nikogo,
że zaprezentowane utwory często miały
charakter refleksyjny, lekko jazzujący,
czasem wpadający w piękny, zmysłowy chillout. Nie zabrakło też piosenek
pełnych energii, którymi porwała publiczność.
Pati Cze na swoim koncie ma już
pierwszą wydaną płytę pt. „EGO” i te
utwory przede wszystkim zaprezentowała podczas koncertu. Wysłuchaliśmy między innymi piosenek pt. „Stop”,
„Nimfomanka”, „Tylko tyle chcę” czy
„Ślub”. Wokalistka wykonała także znane przeboje muzyki światowej: „I love
you baby” (Frankie Valli) oraz „Rolling
in the deep” (Adele), którymi bez reszty zachwyciła publiczność. Niezwykły

Marzec w gminie
Lesznowola rozpo czął się wydarzeniem
dedykowanym najmłodszym mieszkańcom. Bajkowa Niedziela jest cyklicznym
spotkaniem ze światem teatru. Umożliwia
dzieciom i ich rodzicom uczestnictwo w radosnych spektaklach,
które mają różną formę. 1 marca 2015 r.
w filii GOK w Mysiadle

głos oraz wspaniała osobowość sceniczna Pati Cze sprawiły, że utwory
w jej wykonaniu stanowiły prawdziwą
ucztę muzyczną dla słuchaczy. Po zakończonym koncercie gromkie brawa
publiczności w podziękowaniu za duchową ucztę skłoniły wokalistkę oraz
cały zespół do powrotu na scenę, by zaśpiewać jeszcze na pożegnanie bis.
Uroczystość zakończyła się miłą niespodzianką w postaci kwiatów wręczonych wszystkim uczestniczkom spotkania przez obecnych na wydarzeniu
Radnych. To był wspaniały wieczór pełen niecodziennych przeżyć.
Serdeczne podziękowania należą się
firmie LEGRO, a także niezawodnym
strażakom OSP Mroków za wielką pomoc w organizacji wieczoru.
Jolanta Walentyna Sobolewska
Dyrektor GOK Lesznowola

mieliśmy prawdziwą ucztę wielokulturową. Gościliśmy artystów z tureckiego teatru cieni. Pani Monika Wyrzykowska, założycielka Teatru Ka, oraz
jej przyjaciel Umut Nebioğlu przywitali licznie zgromadzoną publiczność
oraz w krótkich słowach przedstawili koncept teatru cieni. Dzieci radośnie
przywitały gości i z zaciekawieniem
czekały na to, co za chwilę się wydarzy. Kiedy zgasło światło, a salę spowił mrok, młodsze dzieci wtuliły się
w rodziców, a nawet trochę pojękiwały ze strachu, jednak po chwili strumień
światła oświetlił scenę, a w jego bla-

Kultura
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sku pojawili się bohaterowie opowieści
o brodatym mężczyźnie. Kolorowe kamieniczki tureckiego miasta oraz figurki zamieszkujących go ludzi urzekały

swym pięknem. Ażurowa konstrukcja
każdego skórzanego rekwizytu cieszyła oczy zarówno najmłodszych jak i ich
rodziców. Chociaż historia opowiadana przez narratora nie była pełna akcji,
wspaniale się ją oglądało. Kiedy główny bohater wraz ze swoim przyjacielem wynajęli łódkę by przeprawiać ludzi z jednego brzegu na drugi, dzieci
bardzo się ożywiły. Nawoływały głośno nowych klientów, którzy chcieliby zostać przetransportowani na drugi brzeg. Kiedy sztorm wzburzył taflę
wody, a łodzią zaczął szarpać wiatr
dzieci z przejęciem czekały na dalsze
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losy bohaterów. Kiedy wszystko dobrze
się skończyło – bo ważne, by bajki przynosiły nam nie tylko morał, ale i dobry
finał, aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a widzowie mogli wejść
na scenę, by zobaczyć kulisy tureckiego teatru cieni.
Na następną Bajkową Niedzielę zapraszamy do filii GOK w Nowej Iwicznej już 12 kwietnia 2015 r. Tego dnia
dzieci będą mogły dowiedzieć się, czym
jest cenna sztuka savoir-vivre’u.
Joanna Zielińska
GOK Lesznowola

„Warszawska Syrenka” nieustająco popularna
W środę, 4 marca 2015 r, w siedzibie
Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli w Starej Iwicznej odbyły się eliminacje gminne 38. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.
Konkurs, który promuje kulturę języka
i uwrażliwia na słowo, od niemal czterdziestu lat cieszy się niezmienną popularnością. Biorą w nim udział dzieci jak
i młodzież w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0-III, klasy IV-VI oraz klasy
gimnazjalne. W tym roku, w drodze eliminacji szkolnych, do etapu gminnego
zakwalifikowało się 40 uczniów reprezentujących przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Lesznowoli – Jolanta Walentyna Sobolewska. W skład
jury weszli: Anna Mizińska (Dział Teatru Mazowieckiego Instytutu Kultury)
– przewodnicząca jury, Anna Chachu-

ła (mgr filologii polskiej) oraz animator kultury, pedagog i reżyser – Monika
Iwanow. Uczestnicy mieli dowolny wybór tematyki utworów, którymi mogły
być poezja lub fragmenty prozy o cenionej wartości literackiej.
W kategorii szkół podstawowych klas
0-III jury przyznało następujące nagrody: wyróżnienie otrzymała Lucynka Popek z NP „Nutka” w Nowej Iwicznej,
III miejsce zdobyła Ola Matyja z ZSP
w Nowej Iwicznej, Ola Pindel reprezentująca ZSP w Mysiadle otrzymała miejsce II, zaś złoty laur tej kategorii zdobył
Dawid Rybczyński z ZSP w Lesznowoli, który wyrecytował wiersz Juliana Tuwima „Słoń Trąbalski”.
W kategorii szkół podstawowych klas
IV-VI jury przyznało dwa wyróżnienia, które otrzymali: Karolina Kutryś
z ZSP w Mysiadle oraz Antoni Tymiński z ZSP w Lesznowoli. Jury nie przyznało miejsca III, zaś kolejne pozycje

na podium zdobyli: miejsce II – Anna
Mazur z ZSP w Mrokowie, miejsce I –
Jakub Salomonowski (ZSP w Nowej
Iwicznej), który zaprezentował fragment „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek”
Pawła Beręsewicza oraz „Bajkę o drewnianej głowie” K.I. Gałczyńskiego.
W kategorii szkół gimnazjalnych jury
nie przyznało żadnego wyróżnienia.
Miejsce III otrzymał Piotr Porada z ZSP
w Mrokowie, miejsce II – Oliwia Paradowska z Publicznego Katolickiego
Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Łazach, zaś palmę pierwszeństwa przyznano Monice Walczak z tej
samej szkoły. Monika zaprezentowała
dwa utwory: „Ptasie radio” J. Tuwima
oraz fragment opowiadania Sławomira
Mrożka „Wyznania o Zygmusiu”.
Oficjalne ogłoszenie wyników oraz
uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień miało miejsce 11 marca. Współfundatorem nagród, oprócz GOK Lesznowola, był także Mazowiecki Związek
Pracodawców w Gminie Lesznowola,
na wydarzeniu reprezentowany przez
jego prezesa – Jacka Arendarskiego. Obecny był także Jerzy Wiśniewski – Przewodniczący Gminnej Komisji Polityki Społecznej, który na terenie
Lesznowoli wspiera wiele działań kulturalnych.
Laureaci pierwszych miejsc z każdej
kategorii wiekowej spotkają się w finale konkursu, który odbędzie się 18 i 19
kwietnia 2015 r. w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie. Życzymy
powodzenia!
Anna Piekutowska
GOK Lesznowola
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Wieści z biblioteki
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Mistrzowie Czytelnictwa 2014 wyróżnieni

Książka ma wielką MOC
Wybór Mistrza Czytelnictwa, to uroczystość, która jest dla Gminnej
Biblioteki Publicznej w Lesznowoli wyjątkowo ważna. Choć każdego dnia, jako bibliotekarze staramy się utwierdzać naszych czytelników, że warto sięgać po książkę; to w ten jeden szczególny dzień
w roku, możemy oficjalnie docenić najbardziej aktywnych użytkowników biblioteki, którzy książce poświęcają ogromną część swojego wolnego czasu.
W tym roku plebiscyt Mistrza Czytelnictwa organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lesznowoli odbył już po raz ósmy. 26 lutego
2015 r., w Centrum Integracji Społecznej w Magdalence, przyznaliśmy wyróżnienia aż szesnastu osobom z terenu całej gminy. Każda filia wytypowała
swoich zasłużonych i wyjątkowo aktywnych czytelników.
Biblioteka w Magdalence wyróżniła
panią Mariolę Uczkiewicz-Kampczyk,
panią Halinę Smereczyńską, panią Lidię Sawicką, pana Mariana Granowicza oraz panią Martę Goch-Bakę. Filia
w Mysiadle doceniła aktywność pani
Henryki Ośki, pani Ewy Barańskiej,
pani Iwony Warzec oraz pana Kazimierza Nowaka. Z filii w Mrokowie wytypowaliśmy do tytułu Mistrza Czytelnictwa panią Bożennę Gawrysiak, panią
Martę Ćwiertniewicz i panią Ewę Pomian-Wojcieszuk, zaś z filii Łazy: panią Agnieszkę Wesołowską, panią Zofię
Kaczor, pana Krzysztofa Teodorczyka
oraz pana Fryderyka Zimniocha.
Czwartkowy wieczór nie zakończył
się jednak na wyróżnieniach. Po oficjalnej części uroczystości, przeszliśmy do
głównego punktu programu. Po raz kolejny miło było nam gościć panią Mariolę Pryzwan, autorkę cenionych książek biograficznych, m. in. o życiu Anny
German, Anny Jantar, czy Zbigniewa
Cybulskiego.
Zbigniew Cybulski to postać, o której nie da się opowiedzieć w kilku słowach. Między innymi z tego powodu
zaprosiliśmy na nasze spotkanie osobę, która może opowiadać o nim bez
końca. Autorka niedawno wznowionej
i rozszerzonej o kolejne wspomnienia
książki „Cześć, starenia! Cybulski we
wspomnieniach”, na gorąco przybliżyła zgromadzonym gościom postać
jednego z najznakomitszych aktorów
powojennej Polski. Pani Mariola Pryzwan nie tylko streściła nam w swojej opowieści prawie 400-stronicową

Mistrzowie Czytelnictwa 2014

pozycję, ale wzbogaciła ją
o wiele anegdot i ciekawostek z życia Zbigniewa Cybulskiego, których na próżno szukać w sieci i suchych
notkach biograficznych.
Uroczystość, która odbyła
się w czwartek, była ucztą
nie tylko dla ucha, ale i dla
oka. Opowieściom pani Marioli Pryzwan towarzyszyła
wystawa prac malarskich,
cenionego artysty Zdzisła- Pani Wójt i Pani Przewodnicząca podczas rozmów
wa Gasperowicza człowieka, z gośćmi
który swoje życie poświęcił
trzem pasjom: rodzinie, malarstwu i fryzjerstwu. To właśnie on jest znanym z szyldów salonów fryzjerskich
„Laurentem”, który swoją
miłość do sztuki przeniósł
i na płótno, i na kreowanie
fryzur.
Wśród gości obecnych
na uroczystości przyznania wyróżnień Mistrza Czytelnictwa nie zabrakło Wójt Mariola Pryzwan – autorka biografii o Zbyszku
Gminy Lesznowola pani Ma- Cybulskim rozmawia z czytelnikiem
rii Jolanty Batyckiej-Wąsik,
Przewodniczącej Rady Gminy pani Bo- ją obecnością zarówno na spotkaniach
żenny Korlak, Radnej Sołectwa Magda- autorskich, jak i każdego dnia w bibliolenka – pani Wiesławy Komorowskiej tece, dają świadectwo, że książka ma
oraz licznego grona czytelników. Swo- wielką moc.

Budżet 2015
Budżet gminy Lesznowola na 2015 rok uchwalony jednogłośnie 19 grudnia 2014r. i po zmianach 17 lutego 2015r.
Oświata i wychowanie

76 875 651

Transport i drogi

24 873 678

Administracja publiczna

14 934 576

8,57%

12 153 000

6,97%

10 553 359

6,06%

8 644 585

4,96%

Pomoc społeczna

5 445 714

3,13%

Gospodarka mieszkaniowa i
działalność usługowa

5 188 415

2,98%

Edukacyjna opieka wychowawcza

4 346 915

2,49%

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

3 315 500

1,90%

Kultura fizyczna

2 871 714

1,65%

Obsługa długu publicznego

2 812 133

1,61%

Rolnictwo i łowiectwo (wodociągi,
kanalizacja i oczyszczalnie ścieków)
Różne rozliczenia ("Janosikowe"
8.457.359,-zł)
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

Informatyka

44,12%
14,27%

830 500

0,48%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciewpożarowa

543 440

0,31%

Profilaktyka zdrowotna

465 000

0,27%

397 299

0,23%

Pozostałe

Wydatki z budżetu gminy Lesznowola na 2015 r.
Ogółem: 174.251.479,00 zł

Razem wydatki 174 251 479

Wydatki
inwestycyjne
2015
Wydatki
inwestycyjnena
na rok
rok 2015
40,6
mln
zł
40,6 mln zł
3,2%
3,2%

4,9%
4,9%

38,2
%%
38,2

24,6 %

24,6 %

29,1 %

29,1 %

Przeznaczenie

Drogi w tym:
drogi gminne - 13,6 mln
Przeznaczenie
drogi powiatowe - 1,4 mln
Drogi drogi
w tym:
wojewódzkie - 0,5 mln

drogi gminne - 13,6 mln
drogi powiatowe
- 1,4 mln
Oczyszczalnia ścieków, kanalizacja i wodociągi
drogi wojewódzkie - 0,5 mln

Plan (mln zł )
15,50

Plan (mln zł )
15,50

%
38,2

%
38,2

11,80

29,1

10,00

24,6

Odwodniene i oświetlenie ulic oraz punkt
selektywnej zbiórki odpadów

2,00

4,9

Inne

1,30

Szkoły i przedszkola

Oczyszczalnia ścieków, kanalizacja i wodociągi
Szkoły i przedszkola

Odwodniene i oświetlenie ulic oraz punkt
RAZEM
WYDATKI
selektywnej
zbiórki
odpadów

11,80
10,00

2,00
40,60

Do tego należy dodać 8,2 mln zł na zadania remontowe
Inne
(w
tym na remonty dróg 4,8 mln zł, na remonty budynków oświaty 1,30
2,3 mln zł)

RAZEM WYDATKI

40,60

29,1
24,6

3,2

100,04,9

3,2
100,0

PIT 2015 – MIEJSCE ZAMELDOWANIA
NIE MA ZNACZENIA – ZAPŁAĆ
PODATEK W GMINIE, W KTÓREJ MIESZKASZ

Co z tym PIT-em?
Podatek PIT

„Płacąc podatki na rzecz Gminy
Lesznowola budujecie Państwo
lepszą jakość życia”
Maria Jolanta Batycka-Wąsik
Wójt Gminy Lesznowola

Na co Gmina przeznacza
pieniądze
z podatków Mieszkańców

To podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest on częścią wynagrodzenia
każdego pracownika i jest odprowadzany do urzędu skarbowego właściwego
dla miejsca zamieszkania. Należy podkreślić, iż zgodnie z przepisami prawa
podatek PIT płaci się według miejsca zamieszkania, a nie jak błędnie sądzi
wiele osób według miejsca zameldowania. Właściwym dla Mieszkańców Gminy Lesznowola jest Urząd Skarbowy w Piasecznie. Duża część tego podatku
trafia do budżetu państwa, jednak 37% z podatku PIT od Mieszkańców rozliczających się w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie trafi do budżetu Gminy
Lesznowola.

Na co przeznaczamy pieniądze z PIT-u?

Środki z PIT-u stanowią 30-40% dochodów budżetu gminy. Są to pieniądze,
które przeznaczamy na rozwój infrastruktury technicznej i transport oraz rozwój infrastruktury społecznej: szkoły, przedszkola, sport, rekreację i kulturę.

Co należy zrobić?

Chcecie Państwo rozwoju Gminy Lesznowola i stałej poprawy warunków życia? Proszę przyłączyć się do grona lesznowolskich podatników! Cały proces
zmiany miejsca płacenia podatków jest bardzo prosty, nie wymaga specjalistycznej wiedzy i nie zajmuje dużo czasu, a stawki podatku w całej Polsce są
jednakowe.

Aktualizacja adresu zamieszkania

Aby zaktualizować swój adres zamieszkania, należy wypełnić jeden dokument
– ZAP-3 przeznaczony m.in. dla osób fizycznych nie prowadzących samodzielnie działalności gospodarczej lub NIP-1, gdy prowadzona jest działalność gospodarcza. Nie jest konieczna zmiana meldunku. Dokument należy wypełnić
i złożyć w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie mieszczącym się przy ul. Energetycznej 5 lub wysłać pocztą. Druki można pobrać ze strony Urzędu Skarbowego www.is.waw.pl/USPiaseczno/ lub Urzędu Gminy www.lesznowola.pl

Efekty

Dzięki temu prostemu zabiegowi podatki trafią do faktycznego miejsca Państwa zamieszkania, tj. Gminy Lesznowola.
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Wypełniając PIT pomyśl o swojej gminie
– to WAŻNE dla Ciebie i Twoich bliskich!

