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Prestiżowy ranking już rozstrzygnięty
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Szanowni Mieszkańcy,
drodzy Czytelnicy!

Z prawdziwą
przyjemnością
prezentujemy
56. już numer
naszego biuletynu. To wakacyjne wydanie i mamy nadzieję, że urozmaici
Państwa wypoczynek a jego lekturze będzie towarzyszyła wspaniała,
słoneczna pogoda.
W biuletynie tradycyjnie już polecamy relacje z najważniejszych
w naszej gminie wydarzeń, imprez
kulturalnych i sportowych – m.in.
z największego gminnego festynu –
Święta Gminy Lesznowola. Relacja
z tej imprezy znajduje się w dziale
Wydarzenia a zdjęcia na stronie I,
III i IV okładki.
W dziale Wieści ze szkół i przedszkoli dyrektorzy oraz nauczyciele
z poszczególnych placówek prezentują sukcesy swoich podopiecznych
i wspominają wspólnie spędzone
chwile. Szczególnie polecamy artykuł przedstawiający wyniki sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu
gimnazjalnego uczniów z lesznowolskich szkół. Tegoroczni absolwenci
szkół podstawowych i gimnazjów
spisali się znakomicie. Osiągnięte przez nich wyniki przewyższają
średnie wyniki powiatu, województwa i kraju – serdecznie gratulujemy!
W numerze nie brakuje także przydatnych informacji i ważnych porad.
Z pewnością docenią je ci, którzy
planują skorzystać z dofinansowania z UE.
To tylko niektóre z proponowanych przez nas tematów – gorąco
zachęcamy do lektury całego biuletynu!
Z życzeniami przyjemnej lektury
i udanych wakacji
Redakcja

Wydawca: Urząd Gminy Lesznowola, 05-506 Lesznowola, ul. GRN 60, tel.: (22) 757 93 40 (do 42), fax: (22) 757 92 70
e-mail: gmina@lesznowola.pl
Zespół redakcyjny: M. Uczkiewicz-Kampczyk, A. Adamus, K. Sobolewska Serwis fotograficzny: materiały własne
ISSN: 1731-0148 Nakład: 3500 egzemplarzy – czasopismo bezpłatne, dostępne także w internecie: www.lesznowola.pl
Druk: Rajgraf – www.rajgraf.com

Biuletyn Informacyjny
Gminy Lesznowola.
Pismo jest zrzeszone
w Polskim
Stowarzyszeniu
Prasy Lokalnej

4

Wydarzenia

Biuletyn Informacyjny nr 56 – 2015

Lesznowola NR 1 w rankingu Forbesa

Atrakcyjni dla Biznesu!
17 czerwca br. podczas Kongresu Regionów we Wrocławiu Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik odebrała nagrodę w rankingu „Miasta Atrakcyjne dla Biznesu” magazynu ekonomicznego Forbes. Lesznowola ponownie uplasowała
się na pierwszym miejscu w kategorii miejscowości do 50 tys. mieszkańców!
Gmina Lesznowola już od lat jest liderem rankingów Miejsc atrakcyjnych

dla biznesu, przygotowywanych przez
zespół redakcyjny magazynu Forbes.
Pierwsze miejsce zajęła także w 2014, 2013,
2012, 2011 i 2009
roku. Autorzy
rankingu badają,
które miasta są
najbardziej przyjazne do prowa-

dzenia biznesu analizując m.in. liczbę
nowootwieranych i zamykanych firm
oraz przyrost liczby spółek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W Lesznowoli ten ostatni wskaźnik ponownie
okazał się bardzo wysoki, sprawiając
że nasza gmina po raz kolejny z rzędu uplasowała się na pierwszej pozycji w tym prestiżowym rankingu. Przywołany wskaźnik wyniósł w 2014 roku
w Lesznowoli 11,69. To znacznie więcej niż w przypadku plasujących się
tuż za Lesznowolą Tarnowie Podgórnym (2 miejsce) oraz Suchym Lesie
(3 miejsce w rankingu), gdzie wskaźnik przyrostu firm na 1000 mieszkańców wyniósł odpowiednio: 3,77 oraz
3,47 firm.
Agnieszka Anna Adamus
Główny specjalista ds. promocji gminy

Kongres Regionów 2015, wręczenie nagród w Rankingu Miast
Atrakcyjnych dla Biznesu. Wójt M.J. Batycka-Wąsik piąta z prawej. Foto Ringier Axel Springer Polska

W trosce o wysoką jakość usług

Urząd w Lesznowoli
jednym z najlepszych w Polsce!
Wysokie standardy usług publicznych wyrażające się w trosce o potrzeby mieszkańców i wysoką jakość
w relacjach z interesantem, to cecha
wyróżniająca nowoczesne instytucje
publiczne. Z myślą o takich właśnie
instytucjach powstało Godło i Znak
Jakości „Przyjazny Urząd” ustanowione przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości w Katowicach, o który można było ubiegać się w ramach
I edycji Ogólnopolskiego Konkursu.
W konkursie zostały nagrodzone podmioty, które budują nowoczesną kulturę organizacyjną w oparciu o takie
wartości jak jakość, otwartość, partnerstwo, profesjonalizm, rzetelność
oraz zaufanie. Jednym z laureatów
Znaku Jakości został lesznowolski
Urząd Gminy.
Kapituła Konkursu oceniała instytucje
ubiegające się o certyfikat wielotorowo
– m.in. w oparciu o padania ankietowe,
dane GUS i Ministerstwa Administra-

jak – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Izba Celna w Gdyni,
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, czy
Urząd Miejski w Pułtusku i Urząd Miasta Ustka.

cji i Cyfryzacji, a także metodą tzw. taAgnieszka Anna Adamus
jemniczego klienta. Urząd Gminy Lesz- Główny specjalista ds. promocji gminy
nowola został bardzo dobrze oceniony
– Kapituła przyznała
nam również wręczane nielicznym Wyróżnienie Nadzwyczajne
„Wzorowa Jakość” –
dla uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.
Urzędy dbające o wysoką jakość
usług publicznych
spotkały się na Gali
Finałowej Programu
„Przyjazny Urząd”
się 17 czerwca w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie
koło Warszawy. Lesznowolski urząd znalazł się w gronie zna- Wyróżnienia dla Lesznowoli w imieniu Wójt Marii Jolankomitych laureatów ty Batyckiej-Wąsik odebrała Agnieszka Adamus
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Imieniny Gminy
na góralską nutę
Zakopower – gwiazda tegorocznego Święta Gminy Lesznowola przyciągnął na lesznowolskie błonia prawdziwe
tłumy. Imieniny gminy zorganizowano
w tym roku 13 czerwca a główne obchody zlokalizowane były na błoniach
przed Urzędem Gminy, gdzie śladem
lat poprzednich ustawiono dużą scenę.
Jednak zanim rozbrzmiały powitalne
dźwięki muzyki w wykonaniu Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej a zebranych powitały Wójt i Przewodnicząca
Rady Gminy, w dwóch innych lokalizacjach odbywały się zawody sportowe.
Na nowym stadionie w Nowej Woli
rozegrano turniej piłkarski, którego
głównym organizatorem było Stowarzyszenie Miłośników Piłki Nożnej FC
Lesznowola. W ramach Mini Liga Mistrzów Active Jet Cup 2015 o piłkarskie trofea walczyli zawodnicy z roczników 2006 i 2008. Zawodnicy – podobnie
jak w zeszłym roku – grali w barwach
znanych z Ligi Mistrzów klubów piłkarskich. Mecze rozgrywane równocześnie na trzech boiskach, a rozrywkę – piłkarską oczywiści – zapewnił
Mistrz Polski Dawid Krzyżowski pokazem Freestyle Football. Mimo dużego upału młodzi piłkarze z zapałem
rozgrywali mecze, a ostatecznie na podium znaleźli się: I miejsce: 2006 – Luks
Set Lesznowola, 2008 – Victoria Głosków, II miejsce: 2006 – FC Lesznowola, 2008 – Drukarz Warszawa i na miejscu III: 2006 – GOSiR Piaseczno, 2008
– KS Ursynów. Medale wręczała Wójt
Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która objęła patronatem to wydarzenie oraz Rafał Ornowski z firmy Active Jet – głównego sponsora zawodów.
W leśnej Magdalence spotkali się
miłośnicy dwóch kółek, ale tych napędzanych pracą własnych mięśni. Rozegrane tam zostały prestiżowe zawody kolarskie – Legia MTB Maraton
(IX edycja), w tym Mistrzostwa Gminy Lesznowola w Kolarstwie MTB. Tutaj również nie brakowało chętnych
uczestników, którzy w południe stanęli
na starcie mimo palącego słońca. Zwycięscy zostali uhonorowani pucharami
już na lesznowolskich błoniach, gdzie
ceremonia odbyła się tuż po rozpoczęciu festynu, czyli po 15.00.

Słoneczna pogoda, ciekawy program i mnóstwo atrakcji sprawiły, że
w sobotę 13 czerwca na lesznowolskich błoniach przed Urzędem Gminy wspaniale bawiły się całe rodziny.
Na scenie wystąpiły m.in. rozśpiewane Fasolki i Pan TIK-TAK, cyrk zwierzęcy, tajemniczy Fakir z wężem, grupa
taneczna Bollywood, a także rockowy
zespół ONE. Na festynie zjawili się nawet goście czworonożni – dorosłe psy
i szczeniaczki z Przychodni Weterynaryjnej Łabędzia z Mysiadła oraz podopieczni Fundacji Nie_Zły Pies. Wszystkie szukały nowych domów.
Uczestnicy festynu mogli wykazać się
wiedzą na temat swojej gminy podczas
organizowanego (jak każdego roku)
Konkursu Wiedzy o Gminie, z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania. W tym
roku był to tablet ufundowany przez
Urząd Gminy, hulajnoga miejska zakupiona przez ZOPO oraz – tradycyjnie już
– rower podarowany przez MZPwGL.
Nagrody pocieszenia zapewniła firma
Euro-Truck, jeden ze sponsorów.
Atrakcji nie brakowało również na
placu, gdzie przede wszystkim stanęło
olbrzymie wesołe miasteczko dla dzieci i strefa gier sportowych. Atrakcyjnym
asortymentem kusiły też stoiska z rękodziełem, kramy i mała gastronomia. Pasjonaci gotowania i dobrej kuchni mogli obserwować przy pracy i skosztować
specjałów przyrządzonych przez finalistów popularnego show MasterChef –
Dorotę Panfil i Mariusza Szweda. Finaliści programu kulinarnego zaserwowali
tortille w rożnych smakach i grillowanego łososia z chrupiącą miodową skórką.
Podczas imprezy można było również
zadbać o zdrowie korzystając z konsultacji medycznych, porad lekarskich
i stomatologicznych w chętnie odwiedzanym Białym Miasteczku Medycznym. Panie mogły także przebadać się
w stojącym nieopodal Mammobusie.
Dzięki zajęciom przygotowanym
przez organizatorów – ciekawym warsztatom, konkursom, malowaniu buziek,
spotkaniu z pisarzem, kiermaszowi książek za złotówkę i degustacji darmowej
zupy – namioty Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki, OSP
i MZPwGL cały czas były odwiedzane.

5

Wszystko ucichło, gdy na scenę wyszedł charyzmatyczny Sebastian Karpiel Bułecka, który wraz z muzykami
z Zakopower przeniósł lesznowolską publiczność w magiczny świat góralskich
dźwięków. Zespół zagrał swoje największe przeboje, a także utwory innych wielkich bardów – Marka Grechuty, Jacka
Kaczmarskiego i znany z repertuaru Kabaretu Starszych Panów „Smutny deszczyk”, wykonany dzień wcześniej na festiwalu w Opolu.
Agnieszka Anna Adamus
Główny specjalista ds. promocji gminy

ORGANIZATORZY
•
•
•
•

Wójt i Samorząd Gminy Lesznowola
Urząd Gminy Lesznowola
Gminny Ośrodek Kultury
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
• Gminna Biblioteka Publiczna
• OSP Mroków, Zamienie i Nowa Wola
• Mazowiecki Związek Pracodawców
w Gminie Lesznowola

SPONSORZY
Rubinowy
• Euro-Truck – usługi motoryzacyjne,
logistyka i transport
• Wilo Polska – produkcja i serwis
pomp nowej generacji
• Bank Spółdzielczy w Lesznowoli –
usługi bankowe i finansowe
• Browar Jabłonowo – produkcja piwa
• Alnor Systemy Wentylacji
Szmaragdowy
• Pracownia stolarska DAWIDCZYK
– producent wysokiej jakości mebli
na zamówienie
• Binokl – producent opraw okularowych i okularów przeciwsłonecznych
• Budmech Instalacje – systemy nawadniania, ciśnieniowe, rynnowe
• ASG-PL – Centrum Handlowe
• GD Poland – Chińskie Centrum
Handlowe
• Zakład Instalacyjny i Remontowo-Budowlany Roman Zwierzchowski
– sieci wodociągowe i kanalizacyjne

PATRONAT MEDIALNY
•
•
•
•

Tygodnik Przegląd Piaseczyński
Tygodnik Kurier Południowy
Radio Niepokalanów 102,7 FM
Portal naszepiaseczno.pl

Fotorelacja z wydarzenia na str. I, III
i IV okładki. Fot. Urząd Gminy, ZOPO,
Darek Nowak/Dfotosport
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I Lesznowolskie Igrzyska
Dzieci Szkół Podstawowych
– emocjonująco i rodzinnie
– Kocham śpiewać dla dzieci, a najbardziej podoba mi się w tym wszystkim spontaniczność ich reakcji w czasie koncertów — powiedziała Margaret,
młoda gwiazda muzyki pop, której występ był jedną z wielu atrakcji podczas
zorganizowanych 23 maja br. I Lesznowolskich Igrzysk Dzieci Szkół Podstawowych i Dnia Rodziny w CEiS w Mysiadle. Cała impreza powstała bowiem
z myślą o tym, by dzieci mogły spędzić
na zabawie dzień z rodzicami. Brzmi
jak misja niewykonalna z powodów pokoleniowych? Nic bardziej mylnego —
rodzice i dzieci byli zachwyceni, było
mnóstwo sportowych emocji, a organizatorzy (Zespół Obsługi Placówek
Oświatowych w Lesznowoli i Zespół
Szkół Publicznych w Mysiadle) postawili sobie poprzeczkę wysoko.
Igrzyska rozpoczęły się w godzinach
porannych. Imprezę zaszczycili znamienici goście, między innymi Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz
Piechociński, Prezes PKOL-u Andrzej
Kraśnicki, który objął igrzyska Honorowym Patronatem, wybitna sportsmenka i członek MKOL-u Irena Szewińska.
Po oficjalnym powitaniu wszystkich
zaproszonych gości, wciągnięciu flag,
wypuszczeniu balonów w barwach kół
olimpijskich i uroczystym otwarciu
I Lesznowolskich Igrzysk Dzieci Szkół
Podstawowych przez Irenę Szewińską
rozpoczęły się pierwsze zmagania sportowe przeznaczone dla klas 0-1 ze szkół
w gminie Lesznowola.
Po wyścigach rzędów odbyły się
zawody w tzw. obwodzie stacyjnym,
w których brali udział uczniowie klas

2-3. Już w czasie pierwszej części
igrzysk można było dostrzec, że nie ma
nic piękniejszego, niż wspólne przeżywanie tego typu widowisk, a zdarte
od kibicowania gardła musiały przecież wytrzymać nieco więcej, wszak
nie był to koniec atrakcji.Dzieci wraz
z rodzicami zwiedzali wszystkie poziomy budynku, na których znajdowały się m.in. prezentacje kick-boxingu,
strefa wiedzy na temat kultury latynoamerykańskiej, loteria, strzelnica laserowa, byk rodeo, liczne gry i zabawy
z clownem zlokalizowane na placu zabaw oraz parkingu.
Jeśli kogoś interesował kurs pierwszej pomocy, ratownik medyczny z chęcią dzielił się umiejętnościami, jeśli
poszerzeniem wiedzy na temat pracy
strażaka, umożliwiał to odpowiedni
punkt na parkingu. Na zewnątrz ustawiono dmuchany zamek-zjeżdżalnię,
nie trzeba chyba wspominać, jak bardzo oblegane były te miejsca.
Jeśli nadmiar wrażeń przyprawiał
o zawrót głowy, można było uzupełnić
kalorie przy grillu. A kalorie były potrzebne, aby móc aktywnie powtarzać
zwrotki śpiewane przez Margaret, młodą, polską piosenkarkę i blogerkę modową, której koncert zakończył pierwszy etap igrzysk.
Artystka zaśpiewała najbardziej znane przeboje z całego swojego repertuaru, z udziałem szkolnego chóru. Mimo,
że spieszyła się na kolejny występ, znalazła chwilę na autografy.
– Moja twórczość trafia do młodszych, ponieważ wiedzą, że jeszcze niedawno byłam taka jak oni, a poza tym

kocham młodszą publiczność, jest taka
naturalna – wyznała piosenkarka.
– Dla mnie to idealny sposób na spędzenie soboty z dzieckiem na wspólnej
zabawie podczas Dnia Rodziny, gdzie
jest wiele atrakcji dla mojej pociechy
i dla mnie – wyznała mama jednego
z uczniów szkoły podstawowej w drodze na kolejne zawody sportowe.
Tym razem w zmaganiach sportowych brały udział klasy 4-6. Na samym
końcu odbył się mecz, który niejako
może definiować całą tę imprezę – piłka ręczna, uczniowie gimnazjum kontra ich ojcowie. Czyli tak, jak powinno
być: wspólnie, aktywnie, ekscytująco,
a przede wszystkim rodzinnie. Mecz
był pełen zwrotów akcji, uczniowie prowadzili spora przewagą bramek, jednak
w drugiej połowie meczu ojcowie zmobilizowali się i ruszyli do ataku. Przegrali zaledwie jedną bramką.
Igrzyska przeszły już do historii,
w pamięci zostało jednak wiele wrażeń i emocji. Również w odczuciu gości impreza była bardzo udana: „Nie
spodziewałem się, że tak blisko Warszawy, w Gminie Lesznowola, w Mysiadle znajduje się tak nowoczesny obiekt,
jak Centrum Edukacji i Sportu. Jestem
pod ogromnym wrażeniem organizacji imprezy przez Gminę Lesznowola” –
podsumował Andrzej Kraśnicki – Prezes PKOL-u.
Jakub Koisz
Nauczyciel języka polskiego w ZSP
w Mysiadle
Małgorzata Gajcy
Wicedyrektor ZSP w Mysiadle
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Obchody Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości

Kolejna wystawa
w Urzędzie już za nami
Od 14 do 22 maja w Urzędzie Gminy
w Lesznowoli można było oglądać prace
plastyczne uczniów, którzy wzięli udział
w konkursie pt. „Lesznowolski Dzień
Trzeźwości”. Konkurs zorganizowano
z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości, który obchodzony jest 31 marca.
Organizatorzy konkursu to: Wójt
Gminy Lesznowola, Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Lesznowoli.
Konkurs ma na celu upowszechnienie wiedzy uczniów na temat zagrożeń
wynikających ze spożywania alkoholu oraz promocji zdrowego stylu życia,
aktywnego spędzania czasu oraz propagowania idei trzeźwości. Inicjatywa
ta ma szerzyć i umacniać prawidłowe
wzorce oraz umożliwić poznanie specyfiki problemu uzależnienia od alkoholu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną na temat
trzeźwości. Udział w konkursie miał
charakter międzyszkolny i był skierowany dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz I-III Gimnazjum.
W konkursie wzięło udział 66
uczniów, wybrano 11 prac zwycięskich
oraz przyznano 17 wyróżnień.

Laureatami konkursu zostali:
• I kategoria ZSP klasy 4-6
–– 1 miejsce: Patryk Biela –
ZSP Lesznowola, Amanda
Podszus – ZSP Lesznowola.
–– 2 miejsce: Rafał Sęk – ZSP
Lesznowola.
–– 3 miejsce: Alina Pankiewicz
ZSP Łazy,
–– 4 miejsce: Aleksandra Szubertowska ZSP Lesznowola.
• II kategoria Gimnazjum klasy 1-3
–– 1 miejsce: Zuzanna Bujanowska –
Gimnazjum Lesznowola, Małgorzata Śledź – Gimnazjum Lesznowola.
–– 2 miejsce: Aleksandra Komorowska – Gimnazjum Lesznowola, Patrycja Sadkowska – Gimnazjum
Mroków.
–– 3 miejsce: Aleksandra Biskup –
Gimnazjum Lesznowola.
–– 4 miejsce: Aleksander Perzyna –
Gimnazjum Nowa Iwiczna.
Wybór nagrodzonych prac był bardzo trudny ze względu na duże zainteresowanie tematem oraz kreatywność
jaką wykazali się uczniowie. Prace były
bardzo ciekawe, o czym mogli się rów-

nież przekonać mieszkańcy odwiedzający urząd w połowie maja.
Uroczyste wręczenie nagród przez
Przewodniczącą Rady Gminy, Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
odbyło się na Sesji Rady Gminy w dniu
20 maja br.
Gminna Komisja Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych kładzie
ogromny nacisk na profilaktykę oraz
podejmuje działania mające na celu
informowanie, edukowanie i uświadamianie społeczeństwa poprzez różnego typu inicjatywy społeczne. Staramy
się wypełniać na szczeblu lokalnym zadania wynikające z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez własne innowacyjne projekty jak również
międzynarodowe akcje tj. Międzynarodowy Dzień Rodziny, który odbył się
w ZSP w Lesznowoli 17 maja br., gdzie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lesznowoli była jednym z współorganizatorów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom oraz nauczycielom poszczególnych szkół, którzy czuwali, koordynowali i wspierali uczniów podczas
konkursu plastycznego z okazji „Lesznowolskiego Dnia Trzeźwości”.
Ewa Laskus
Członek Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
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SP Lesznowola w projekcie Fundacji
Centrum im. Prof. Bronisława Geremka.

„Różni ale Równi”
W dniach 28 kwietnia – 8 maja br. w Urzędzie Gminy w Lesznowoli
mogliśmy podziwiać wystawę prac plastycznych uczniów klas drugich szkoły podstawowej w Lesznowoli, organizowaną w ramach
projektu „Różni ale Równi”.
Szkoła w Lesznowoli jako jedna
z sześćdziesięciu na 230-ci zgłoszonych
z całej Polski została zakwalifikowana
do realizacji projektu „Szkoła Równego Traktowania” nadzorowanego przez
Fundację Centrum im. Prof. Bronisława Geremka.

Projekt miał na celu
zmianę postaw uczniów
szkoły podstawowej wobec osób niepełnosprawnych poprzez
dostarczenie im informacji na ich temat oraz danie im okazji do postawienia się w położeniu osoby niewidomej,
głuchej, niepełnosprawnej ruchowo, upośledzonej
umysłowo.
W ramach projektu,
na terenie szkoły zostały przeprowadzone zajęcia i warsztaty prowadzone przez pedagogów
i nauczycieli. Dodatkowo
dzięki nawiązaniu współpracy z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym
uczniowie mieli szansę
uczestniczyć w warszta-

tach, na których m.in. mogli oswoić
się z pomocami takimi jak wózek inwalidzki, laska dla niewidomych czy
książka pisana brajlem. Mieli również
szansę doświadczyć na sobie z jakimi
trudnościami borykają się ludzie niepełnosprawni w życiu codziennym.
Dzięki projektowi ZSP w Lesznowoli gościł również wyjątkowych ludzi –
podopiecznych DPS z Konstancina-Jeziornej oraz szermierzy z Fundacji
Akademia Integracji. To właśnie dzięki nim uczniowie mogli na własne oczy
zobaczyć, że żyjąc na wózku można być
szczęśliwym i spełnionym.
Lucyna Gazda
Koordynator programu

Wyniki sprawdzianu po VI klasie szkoły
podstawowej i egzaminu gimnazjalnego
w lesznowolskich szkołach
1 kwietnia br. uczniowie VI klas lesznowolskich szkół
podstawowych przystąpili do sprawdzianu, a w dniach 2122-23 kwietnia br. gimnazjaliści zdawali egzamin gimnazjalny.
Powszechny sprawdzian po VI klasie szkoły podstawowej oraz egzamin dla uczniów kończących gimnazjum
przeprowadzony jest już w polskiej szkole od 2002 r. Bez
względu na to w jakim kierunku będzie ewaluować zewnętrzne badanie jakości pracy szkoły, system egzaminów obok ewaluacji zewnętrznej jest dziś jedynym narzędziem mierzącym tę jakość. Całe środowisko oświatowe
jest świadome niedoskonałości tych narzędzi pomiaru, bowiem sprawdziany i egzaminy zewnętrzne nie mierzą na
przykład umiejętności pracy zespołowej, tak ważnej w dzisiejszym świecie czy nabycia przez uczniów zachowań altruistycznych. Dobra szkoła to nie tylko wysokie średnie
ze sprawdzianu czy egzaminu, ale też na przykład umiejętność radzenia sobie szkoły w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub niedostosowanymi społecznie. Niemniej

jednak w obliczu braku innych narzędzi wyniki sprawdzianów i egzaminów w jakiś sposób, choć niedoskonały, opisują sprawność edukacyjną szkoły. Należy jednak unikać
łatwego w tym przypadku rankingowania szkół bez znajomości kontekstu środowiskowego i społecznego, w którym funkcjonuje dana szkoła.

Sprawdzian po VI klasie
Na sprawdzianie po VI klasie badany i oceniany jest poziom wiedzy uczniów w zakresie: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania
wiedzy w praktyce oraz znajomości języka obcego. Umiejętności te zostały określone w standardach wymagań egzaminacyjnych, będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej.
Szczegółowe wyniki sprawdzianu po VI klasie w poszczególnych szkołach w Gminie Lesznowola przedstawiają się
następująco:
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1. Część I – język polski, matematyka
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4. Skala staninowa dla II części sprawdzianu
(język angielski)
Przedział
18-59 60-64 65-69 70-73 74-78 79-82 83-86 87-91 92-100
średniej
Wartość
bardzo najwyżwyżej
niżej
najniż- bardzo
wysoki
średni
niski
w skali
wysoki szy
średni
średni
szy niski
staninowej
Procent
szkół
4
7
11
17
20
17
12
7
4
w kraju

Egzamin gimnazjalny

2. Część II – język angielski

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum i składa się z trzech części: humanistycznej,
matematyczno-przyrodniczej oraz języka obcego. Egzamin
ten jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi do
niego przystąpić każdy uczeń kończący gimnazjum. Nie został określony minimalny wynik, jaki zdający powinien uzyskać, dlatego też egzaminu nie można nie zdać.
Od roku szkolnym 2011/2012 egzamin gimnazjalny jest
przeprowadzany na nowych zasadach. Składa się wprawdzie
z takich samych części jak w poprzednich latach, ale każda
część egzaminu ma inną strukturę, składającą się z dwóch
oddzielnych egzaminów:
• część humanistyczna – egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz oddzielny egzamin z języka polskiego,
• część matematyczno-przyrodnicza – egzamin z biologii, fizyki, chemii i geografii oraz oddzielny egzamin
z matematyki,
• część językowa – egzamin na poziomie podstawowym
oraz oddzielny egzamin na poziomie rozszerzonym.
Wyniki procentowe egzaminu w lesznowolskich gimnazjach przedstawiają się następująco:

1.	Język polski

Wyniki sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej analizowane są w oparciu o 9-stopniową skalę staninową (nazwa pochodzi od od ang. standard nine). Skala ta, co roku
ustalana jest na nowo w oparciu o stopień trudności sprawdzianu, który za każdym razem jest inny.

3. Skala staninowa dla I części sprawdzianu
(język polski, matematyka)
Przedział
23-51 52-56 57-60 61-63 64-66 67-70 71-74 75-79 80-96
średniej
Wartość
najnajniż- bardzo
niżej
wyżej
bardzo
w skali
niski
średni
wysoki
wyższy niski
średni
średni
wysoki
staninowej
szy
Procent
szkół
4
7
11
17
20
17
12
7
4
w kraju
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2. Historia i Wiedza o społeczeństwie

5. 	Język angielski – poziom podstawowy

3. Matematyka

6. 	Język angielski – poziom rozszerzony

4. Przedmioty przyrodnicze

7. Skala staninowa średnich wyników szkół (w %) 		
z egzaminu gimnazjalnego
Stanin

Historia

Język polski

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

32-44
45-54
55-58
59-61
62-64
65-67
68-71
72-78
79-94

23-37
38-51
52-56
57-59
60-62
63-65
66-69
70-76
77-90

Przedmioty
Matematyka
przyrodnicze
23-32
33-39
40-43
44-46
47-49
50-52
53-56
57-66
67-93

15-23
23-34
35-40
41-44
45-48
49-53
54-59
60-71
72-93

Język
angielski
– podstawowy
26-38
39-49
50-55
56-60
61-66
67-72
73-80
81-91
92-100

Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy uzyskali tak
wspaniałe wyniki. Jesteśmy z nich dumni i jednocześnie
przekonani, że na wyższych etapach kształcenia będą osiągać równie wysokie lokaty.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO
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Informacja o wynikach wyborów do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2015 rok

Rolnicy wybrali swoich przedstawicieli
W niedzielę 31 maja 2015 r. odbyły
się wybory do walnych zgromadzeń izb
rolniczych. Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są spośród członków izby (rolników – podatników podatku rolnego i podatku z działów
specjalnych) w wyborach pośrednich,
dwustopniowych, przeprowadzanych
w głosowaniu tajnym. Wybory przeprowadzane są co 4 lata.
W wyborach do Rady Powiatowej
Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu

Piaseczyńskiego z terenu Gminy Lesznowola zostały wybrane dwie osoby:
1. Pan Stanisław Kiljańczyk
2. Pani Elżbieta Sowińska
Rada Powiatowa Izby Rolniczej działa na obszarze powiatu. Pracami Rady
Powiatowej Izby kieruje jej przewodniczący.
Do zadań Rady Powiatowej Izby należy:
1) sporządzanie analiz i opinii, przedstawianie wniosków oraz doko-

nywanie ocen z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych
i przedstawianie ich zarządowi izby,
2) wydawanie opinii w sprawach
zgłoszonych przez zarząd lub walne zgromadzenie izby,
3) realizacja innych obowiązków
określonych w statucie izby.
Joanna Piwowarska
Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Pracowite wakacje w gminie Lesznowola
Nadchodzące lato to czas intensywnych prac budowlanych na terenie naszej Gminy.
Jednym z głównych zadań jest budowa hali sportowej w Mrokowie oraz
nadbudowa budynku szkoły w Mrokowie. Do chwilo obecnej wybudowano
wszystkie ściany nowej hali wraz z wylaniem wieńca żelbetowego pod konstrukcje dachu, która wykonana będzie
z drewna klejonego. Trwają przygotowania do instalacji dachu. Przewidywany termin oddania obiektu do użytkowania to I kwartał 2016 roku.
Z początkiem wakacji rozpoczną
się prace przy nadbudowie budynku
szkoły w Mrokowie o jedną kondygna-

cję. W nadbudowanej części powstaną
nowe sale dydaktyczne.
Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Łoziskach i Starej Iwicznej.
Do tej pory wykonano już 5600 mb sieci kanalizacyjnej.
W Podolszynie i Janczewicach prace przy budowie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej przebiegają bez zakłóceń.
Wykonano 4600 mb sieci kanalizacyjnej.
W maju zakończono budowę odcinków sieci wodociągowej w ul. Przytulnej we Władysławowie oraz w ul.
Przezornej i Przydrożnej w Kolonii
Warszawskiej. Również w maju dobiegło końca budowa odcinków wodocią-

Budujemy nowe drogi
W roku 2015 Gmina Lesznowola zaplanowała wiele inwestycji drogowych
zarówno w sferze projektowej jak i docelowych budów. Realizacja inwestycji drogowych jest priorytetowym zadaniem Gminy Lesznowola, gdyż
bezpieczeństwo mieszkańców stawiamy na pierwszym miejscu.
W chwili obecnej jest podpisanych
szereg umów na wykonanie następujących projektów drogowych, m.in.:
• Kolonia Lesznowola, Nowa Wola –
Projekt budowy skrzyżowania ul.
Słonecznej z ul. Postępu wraz z sygnalizacją świetlną i wykupem gruntów – pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego,

• Stara Iwiczna – Projekt rozbudowy ul. Nowej wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej wraz z wykupem gruntów – pomoc finansowa
dla Samorządu Województwa Mazowieckiego,
• Jazgarzewszczyzna – Projekt budowy ul. Krzywej wraz z kanalizacja deszczową
• Lesznowola – Projekt rozbudowy
ul. GRN
• Lesznowola – Projekt budowy ul.
Poprzecznej
• Lesznowola – Projekt budo wy ulic: Dworkowej, Topolowej
i Końcowej
• Łazy – Projekt budowy ul. Perłowej

gu i kanalizacji w ul. Kolibra w Zgorzale oraz w ul. Uroczej w Warszawiance.
Obecnie trwają prace przy budowie odcinków sieci wodociągowej w ul. Letniej i Sosnowej w Jazgarzewszczyźnie
a w najbliższych dniach rozpoczną się
roboty przy wykonywaniu odcinków
wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej w Wólce Kosowskiej.
Zadania wymienione powyżej są realizowane na wniosek i we współpracy
z mieszkańcami zrzeszonymi w komitetach społecznych.
Joanna Żurkowska-Beta
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

• Łazy, Magdalenka – Projekt rozbudowy ul. Ks. Słojewskiego wraz ze
ścieżką rowerową na odcinku od
ul. Kaczeńców do ul. Rolnej
• Łazy – Projekt odwodnienia ulic:
Różanej i Masztowej
• Marysin, Wólka Kosowska i Stefanowo – Projekt budowy ul Krzywej
• Mysiadło – Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Poprzeczna,
Zakręt, Goździków i Wiejska
• Nowa Iwiczna – Projekt rozbudowy ul. Torowej wraz z kanalizacją
deszczową
• Nowa Iwiczna – Projekt odwodnienia ul. Migdałowej i Krasickiego
• Stara Iwiczna – Projekt budowy
dróg od ul. Słonecznej nr. adm.
43 i nr. adm. 47 do ul. Kolejowej
wzdłuż działki o nr. adm. 5
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• Stefanowo, Warszawianka – Projekt budowy ul. Malinowej
• Wilcza Góra – Aktualizacja projektu budowy ul. Borowej
• Wola Mrokowska – Projekt budowy ul. Wąskiej
• Wola Mrokowska – Projekt budowy ul. Malowniczej
Trwają prace na następujących inwestycjach:
• Łazy – Budowa ul. Kwiatowej wraz
z budową kanalizacji deszczowej
i oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci telekomunikacji i wodociągowej
• Marysin – Budowa ul. Zdrowotnej
na odcinku od Al. Krakowskiej do
ul. Ludowej oraz ul. Ludowej wraz
z kanalizacją deszczową

• Wilcza Góra – Budowa ul. Jasnej
wraz z odwodnieniem
• Nowa Iwiczna – Budowa ul. Willowej wraz z kanalizacją deszczową
oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cichej, Krasickiego i dz.
nr 31/40
• Zamienie – Budowa ul. Błędnej III
etap oraz rurociagów zrzutowych
dla odprowadzenia ścieków deszczowych z sieci gminnej kanalizacji deszczowej
• Zgorzała, Nowa Iwiczna – Budowa
ul. Al. Zgody
Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem zamówienia dot. budowy ul.
Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej
wraz z kanalizacją deszczową – Łazy
w celu wyboru Wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego.
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W 2015r. zakończyły się już następujące inwestycje:
• Lesznowola – Budowa ul. Zajączka,
Żubra i Niedźwiedzia wraz z odwodnieniem
• Mysiadło – Budowa ul. Aronii,
Agrestowej i Porzeczkowej
• Stefanowo – Rozbudowa ul. Uroczej
Znaczna część w/w inwestycji jest realizowana zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji, czyli tzw. specustawą.
Dzięki temu na bieżąco są regulowane
stany prawne gruntów a drogi gminne
budowane są w szerokościach przewidzianych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Karolina Pichnej
Referat Dróg i Mostów

Radości nie było końca

Na pomoc Ukrainie

Gmina Lesznowola wzięła udział
w organizowanej w kwietniu zbiórce
darów dla najbardziej poszkodowanej
wojną części ukraińskiego społeczeństwa – osieroconych i chorych dzieci.
Akcję pomocową zorganizowali: pan
Stanisław Fijka z Góry Kalwarii, Funda-

cja Gloria, Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii przy wsparciu Starostwa
Powiatowego w Piasecznie oraz Gminy Lesznowola. W zbiórce uczestniczyła większość pracowników lesznowolskiego urzędu. W sumie udało się
zebrać i załadować pełny samochód dostawczy produktów, który po spełnieniu wymaganych formalności wyruszył
do miejsc docelowych: Łysyczańskiego
Centrum Rehabilitacji, Domu Dziecka
i internatu z Sewerodonecka oraz Artemiwskiego Centralnego Powiatowego Szpitala.
Jak relacjonuje pan Stanisław, szczególnie trudne okazało się samo dostarczenie darów do wybranych placówek
z powodu licznych punktów kontrolnych na terenie Ukrainy oraz działań
separatystów. Jednak zaangażowanie
wolontariuszy oraz wsparcie napotka-

Obowiązek podatkowy
w podatku od nieruchomości
Po wybudowaniu domu trzeba zacząć płacić podatek od nieruchomości. Istotny jest moment zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania.

nych po drodze mieszkańców, przedstawicieli kościoła, żołnierzy i gwardzistów sprawiło, że przedsięwzięcie
zakończyło się sukcesem. Dary trafiły do adresatów i sprawiły im ogromną radość. W akcji pomocowej wzięły
udział także dzieci, o czym świadczy
rysunek dołączony do darów, który na
zdjęciu trzyma chłopczyk z Wojewódzkiego Domu Dziecka nr 2 w Siewerodonecku w woj. ługańskim. To wzruszający symbol pomocy dzieci z Polski dla
dzieci z Ukrainy.
Wszystkim darczyńcom serdecznie
dziękujemy. Szczególne podziękowania składamy Panu Stanisławowi Fijce
za inicjatywę, wielkie zaangażowanie
i sprawną organizacje akcji.
Agnieszka Anna Adamus
Główny specjalista ds. promocji gminy

Obowiązek zapłacenia podatku
w przypadkach: zakupu gruntów lub
budynków, wydzierżawienia lub wynajmu gruntów i budynków istnieje od
pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpił zakup, wynajem itp.
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W przypadku wybudowania nowych
budynków (mieszkalnych, gospodarczych, magazynów, biur itp.) obowiązek zapłacenia podatku powstaje od 1
stycznia roku następującego po roku,
w którym właściciel zamieszkał lub rozpoczął użytkowanie.
Każda zmiana właściciela, dzierżawcy, użytkownika powoduje obowiązek
złożenia informacji lub deklaracji.
Wzory informacji i deklaracji są
dostępne w siedzibie Urzędu Gminy
Lesznowola oraz na stronie internetowej www.lesznowola.pl
Osoby fizyczne są obowiązane do
złożenia w Urzędzie Gminy Lesznowola informacji o nieruchomościach
na specjalnym formularzu określonym
przez Radę Gminy. Składa się ją w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie
obowiązku podatkowego lub od dnia
zaistnienia zdarzenia mającego wpływ
na wysokość opodatkowania (bez oczekiwania na wezwanie ze strony gminy). Złożenie informacji jest niezbędne
także w razie wygaśnięcia obowiązku
podatkowego w zakresie podatku od
nieruchomości. W razie sprzedaży lub

darowizny nieruchomości obowiązek
podatkowy dotychczasowego właściciela wygasa z upływem ostatniego
dnia miesiąca, w którym miało miejsce
to zdarzenie. Jeżeli obowiązek uiszczenia podatku ustał w trakcie roku podatkowego, podatek płaci się proporcjonalnie tylko za część roku podatkowego.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające
osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa i jednostki organizacyjne Lasów Państwowych składają
deklarację do 31 stycznia danego roku
podatkowego, jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni
od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zdarzenia
mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku, należy odpowiednio skorygować deklaracje.

Terminy zapłaty podatku
Poza złożeniem deklaracji, osoby prawne, jednostki organizacyjne
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych oraz spół-
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ki nieposiadające osobowości prawnej
niepaństwowych jednostek organizacyjnych (spółki cywilne, jawne, komandytowe) – obowiązane są także do
wpłacenia bez wezwania obliczonego
w deklaracji podatku od nieruchomości. Wpłaty należy dokonać na indywidualny rachunek bankowy Gminy Lesznowola, w ratach proporcjonalnych do
czasu trwania obowiązku podatkowego
do 15 dnia każdego miesiąca.
Podatek od nieruchomości na rok
podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji Wójt Gminy. Podatek płatny jest w czterech ratach: do
15 marca, do 15 maja, do 15 września
i do 15 listopada każdego roku. Płatny
jest na indywidualny rachunek bankowy Gminy Lesznowola, w kasie urzędu
lub u sołtysów wsi.
Za pieniądze z podatków budowane są szkoły, przedszkola, drogi, kanalizacje, świetlice, odwodnienia, sygnalizacje świetlne, oświetlenie ulic
i inne inwestycje publiczne.
Regina Bąk
Kierownik RRP i O

Uchwały Rady Gminy Lesznowola
31 marca 2015r.
Uchwała Nr 57/VI/2015
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki.
Uchwała Nr 58/VI/2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 20152024.
Uchwała Nr 59/VI/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015.
Uchwała Nr 60/VI/2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Piasecznie a Gminą Lesznowola w sprawie przejęcia od Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Piasecznie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowaniem odpadami
komunalnymi.

Uchwała Nr 61/VI/2015
w sprawie określenia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Lesznowola w 2015 roku.

9 kwietnia 2015r.

Uchwała Nr 64/VII/2015
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr
99/16 o pow. 0,1200 ha, położonej w obrębie
Lesznowola, gmina Lesznowola.

Uchwała Nr 62/VII/2015
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości zabudowanej
oczyszczalnią ścieków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 84/6 o pow.
0,5500 ha, położonej w obrębie Wólka Kosowska, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.

Uchwała Nr 65/VII/2015
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stefanowo.

Uchwała Nr 63/VII/2015
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 44/3 o pow. 0,0205
ha, położonej w obrębie Podolszyn, gmina
Lesznowola.

Uchwała Nr 67/VII/2015
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Łazy i Wólka Kosowska obszar III.

Uchwała Nr 66/VII/2015
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra.
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17 kwietnia 2015r.
Uchwała Nr 68/VIII/2015
w sprawie uchylenia uchwały Nr 51/V/2015r.
Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego
2015r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Łazy.
Uchwała Nr 69/VIII/2015
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy.
Uchwała Nr 70/VIII/2015
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębu Nowa Wola, zatwierdzonego Uchwałą Nr 58/VII/2003 Rady Gminy Lesznowola z dnia 16 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 71/VIII/2015
w sprawie zmiany uchwały Nr 279/XXI/08
Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada
2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lesznowola dla części
wsi Nowa Wola i Zgorzała – etap IV.
Uchwała Nr 72/VIII/2015
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło i części obrębu Zgorzała.
Uchwała Nr 73/VIII/2015
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zamienie – część III.

20 maja 2015r.
Uchwała Nr 74/IX/2015
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lesznowola na lata 2015-2024.
Uchwała Nr 75/IX/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
rok 2015.
Uchwała Nr 76/IX/2015
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lesznowola i informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za
pierwsze półrocze roku budżetowego.
Uchwała Nr 77/IX/2015
w sprawie zmiany uchwały Nr 13/III/2014 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego w 2015r.
Uchwała Nr 78/IX/2015
W sprawie ustalenia wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola.
Uchwała Nr 79/IX/2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Wójtem Gminy Nadarzyn porozumienia dotyczącego przejęcia w zarzadzanie drogi gminnej
nr 3100362 – dz. nr ew. 70 obręb Walendów,
gm. Nadarzyn oraz dz. nr ew. 1/4 i 1/1 obręb
Marysin gm. Lesznowola.
Uchwała Nr 80/IX/2015
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
wkładu niepieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
z siedzibą w Lesznowoli.
Uchwała Nr 81/IX/2015
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 351/2 o pow.
0,902 ha, położonej w obrębie Nowa Wola,
gmina Lesznowola.
Uchwała Nr 82/IX/2015
w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Barwinków – Nowa Wola.
Uchwała Nr 83/IX/2015
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębu Nowa Iwiczna.
Uchwała Nr 84/IX/2015
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola
dla części obrębu Stara Iwiczna.
Uchwała Nr 85/IX/2015
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 375/
XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia
27 czerwca 2013r.
Uchwała Nr 86/IX/2015
w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Mysiadle z siedziba w Zgorzale.
Uchwała Nr 87/IX/2015
w sprawie określenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
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Uchwała Nr 88/IX/2015
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Lesznowola.
Uchwała Nr 89/IX/2015
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.
Uchwała Nr 90/IX/2015
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym zabudowanej
nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 61/27, położonej w obrębie Mroków
oraz budynku usytuowanego na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 42/1,
położonej w obrębie Magdalenka, w celu
świadczenia usług medycznych.

29 maja 2015r.
Uchwała Nr 91/X/2015
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Uchwała Nr 92/X/2015
w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr 93/X/2015
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr 94/X/2015
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty
za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Uchwała Nr 95/X/2015
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Uchwała Nr 96/X/2015
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola.
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Zarządzenia Wójta Gminy Lesznowola
od marca do czerwca 2015 r.
Lp.

Data

Nr
Zarządzenia

W sprawie

1.

24 marca 2015r.

32/2015

zawarcia umowy na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na
potrzeby Urzędu Gminy Lesznowola w roku 2015,

2.

26 marca 2015r.

33/2015

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014r.,

3.

2 kwietnia 2015r.

34/2015r.

zmian w budżecie gminy na 2015r.,

4.

2 kwietnia 2015r.

35/2015

zawarcia umowy 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,

5.

3 kwietnia 2015r.

36/2015

zmian w budżecie gminy na 2015r.,

6.

7 kwietnia 2015r.

37/2015

zawarcia umowy na budowę wodociągu wraz z przyłączami w ul. Letniej i Sosnowej
działki nr ewid. 97, 98, 114, 11/10, 9/9, 9/10, 9/3, 11/13, 3/4, 47/2, 103, 112, 11/9, 65/1,
115, 19/6, 84 w Jazgarzewszczyźnie,

7.

14 kwietnia 2015r.

38/2015

zmian w budżecie gminy na 2015r.,

8.

17 kwietnia 2015r.

39/2015

wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej o nr ewd.7/47 o pow. 0,4081ha, położonej w obrębie KPGO Mysiadło,

9.

20 kwietnia 2015r.

40/2015

wydzierżawienia gruntu o pow. 15 m2, stanowiącego część działki nr 1/249, położonej
w obrębie KPGO Mysiadło,

10.

20 kwietnia 2015r.

41/2015

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
na wycinkę drzew, konserwację i nasadzenia zieleni,

11.

20 kwietnia 2015r.

42/2015

powołania obwodowych komisji wyborczych,

12.

21 kwietnia 2015r.

43/2015

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej – II etap pn. „Rozbudowa
i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej”,

13.

22 kwietnia 2015r.

44/2015

wydzierżawienia gruntu o powierzchni 20000 m2, stanowiącego część działki nr 1/249,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło, na przeprowadzenie imprezy motoryzacyjnej
WRAK RACE,

14.

22 kwietnia 2015r.

45/2015

zmiany Zarządzenia Nr 42/2015 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 20 kwietnia 2015r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych,

15.

22 kwietnia 2015r.

46/2015

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i rekreacji turystycznej dla dorosłych osób z terenu
Gminy Lesznowola w 2015r.,

16.

27 kwietnia 2015r.

47/2015

zmiany Zarządzenia Nr 42/2015 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 20 kwietnia 2015r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych,

17.

28 kwietnia 2015

48/2015

zmian w budżecie gminy na 2015r.,

18.

4 maja 2015r.

49/2015

zmiany Zarządzenia nr 42/2015 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 20 kwietnia 2015r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych,

19.

4 maja 2015r.

50/2015

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego – działania
profilaktyczne i socjoterapeutyczne na rzecz społeczności gminy – wyjazdowy wypoczynek letni z programem profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Lesznowola,

20.

4 maja 2015r.

51/2015

wydzierżawienia gruntu o powierzchni 1000 m2, znajdującego się na działce nr 1/249,
położonej w obrębie KPGO Mysiadło,

21.

7 maja 2015r.

52/2015

zmian w budżecie gminy na 2015r.,
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Nr
Zarządzenia
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W sprawie

22.

14 maja 2015r.

53/2015

o niewykonywaniu prawa pierwokupu,

23.

15 maja 2015r.

54/2015

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
na świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz w powiązanych z nim postępowaniach, jak również doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego,
obejmującym analizę zasadności podniesienia przez Zamawiającego możliwych roszczeń ukierunkowanych na optymalizację rozliczeń VAT,

24.

15 maja 2105r.

55/2015

zmiany Zarządzenia Nr 42/2015 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 20 kwietnia 2015r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych,

25.

19 maja 2015r.

56/2015

o niewykonywaniu prawa pierwokupu,

26.

21 maja 2015r.

57/2015

zmian w budżecie gminy na 2015r.,

27.

25 maja 2015r.

58/2015

zawarcia umowy na wycinkę drzew, konserwację i nasadzanie zieleni,

28.

26 maja 2015r.

59/2015

zmian w budżecie gminy na 2015r.,

29.

27 maja 2105r.

60/2015

zawarcia umowy na świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz powiązanych
z nim postępowaniach, jak również w doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, obejmującym analizę zasadności podniesienia przez Zamawiającego możliwych roszczeń ukierunkowanych na optymalizację rozliczeń VAT,

30.

29 maja 2015r.

61/2015

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
na Mroków – nadbudowa budynku szkoły pn. „Projekt zamienny do pozwolenia na budowę Nr 397LR/2014 z dnia 15.10.2014r.,

31.

9 czerwca 2015r.

62/2015

zmian w budżecie gminy na 2015r.,

32.

11 czerwca 2015r.

63/2015

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na
budowę ulicy Willowej wraz z kanalizacją deszczową oraz budowę kanalizacji deszczowej w ul. Cichej, ul. Krasickiego i dz. nr ew. 31/40 w Nowej Iwicznej – roboty dodatkowe,

33.

15 czerwca 2015r.

64/2015

zawarcia aneksu nr 2 do umowy Nr RZP.272.2.05.21.2014 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.
Przygotowała:
Iwonna Góra
Inspektor w Biurze Rady Gminy

Fundusze UE w pigułce
Komitet Monitorujący RPO WM 2014–
2020 rozpoczął pracę
W dniu 11 maja br. odbyło się I Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
(RPO WM 2014-2020). Członkowie komitetu – przedstawiciele samorządów,
instytucji i organizacji pozarządowych oraz uczelni wyższych – odebrali nominacje. To oni będą na bieżąco obserwować realizację Programu.
Z przyjemnością informujemy, że Wójt
Gminy Lesznowola została powołana

na Zastępcę Członka Komitetu Monitorującego jako przedstawiciel Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
Województwa Mazowieckiego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego
Uchwałą Nr 582/41/15 z dnia 12 maja
br. przyjął harmonogram naborów
wniosków na rok 2015
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego opublikował harmonogram konkursów na rok 2015 na projekty realizowane w ramach RPO WM
2014-2020.

Ogłoszenie pierwszych konkursów
zaplanowano w II kwartale. W pierwszej kolejności zostanie ogłoszony nabór dla Powiatowych Urzędów Pracy
na działania związane z aktywizacją zawodową. Następnie przeprowadzone
zostaną nabory w trybie pozakonkursowym na projekty własne samorządu województwa wspomagające rozwój
sieci doradztwa dla przedsiębiorstw
i projekty stypendialne dla uczniów,
a także na projekty Mazowieckiego
Centrum Polityki Społecznej związane z koordynowaniem rozwoju sektora ekonomii społecznej.
Trzeci kwartał tego roku to czas
ogłaszania pierwszych konkursów dla
jednostek samorządu terytorialnego:
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w zakresie elektronicznej administracji, zwiększenia dostępności do edukacji przedszkolnej i aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych
społecznie oraz dla Ochotniczych Straży Pożarnych na przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie ich potencjału. Przewiduje się także konkursy
dotyczące wsparcia projektów w zakresie: tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej oraz
kształcenia i szkolenia zawodowego
osób dorosłych.
Konkursy dla przedsiębiorstw mają
zostać zorganizowane pod koniec roku.
W IV kwartale planowane jest wsparcie projektów badawczo-rozwojowych,
przedsięwzięć mających na celu podnoszenie kompetencji kluczowych osób
dorosłych oraz doskonalenia zawodowego. W zakresie e-zdrowia wnioski
o dofinansowanie będą mogły składać
podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia.
Dla Wojewódzkich Urzędów Pracy
przewidziany jest konkurs na działania związane z aktywizacją zawodową
osób poszukujących pracy. Planowany jest także nabór wniosków dla jed-

Warto wiedzieć
nostek samorządu terytorialnego dotyczących termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej, budowy systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, w zakresie
ochrony bioróżnorodności, rozwoju
usług społecznych, wsparcia kształcenia ogólnego i rozwoju zawodowego
nauczycieli. Najwięcej naborów skierowanych zostanie do gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach
nowego instrumentu Unii Europejskiej
– Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wsparcie przygotowania terenów inwestycyjnych, budowa parkingów „Parkuj i Jedź”, budowa ścieżek
i infrastruktury rowerowej, wsparcie
kształcenia ogólnego i rozwoju zawodowego nauczycieli).

Uruchomiono serwis informacyjny
www.funduszedlamazowsza.eu
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego przygotował nową odsłonę serwisu internetowego RPO WM
2014-2020, gdzie zamieszczone będą
wytyczne, informacje o konkursach,
szkoleniach, a także podręczniki, poradniki dla beneficjentów niezbędne
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do przygotowywania i prowadzenia
projektów unijnych. Portal zyskał odświeżoną, atrakcyjniejszą dla użytkowników szatę graficzną (spójną z witryną www.funduszeeuropejskie.gov.pl)
i jest bardziej intuicyjny w obsłudze.
Zachęcamy do regularnego odwiedzania obu internetowych serwisów informacyjnych.

Bezpłatne konsultacje w sprawie
dotacji unijnych
Urząd Gminy Lesznowola nawiązał
współpracę z Mazowiecką Jednostką
Wdrażania Programów Unijnych dotyczącą organizacji tzw. Mobilnego Punktu Informacyjnego w Gminie Lesznowola. Cyklicznie, najczęściej dwa razy
w miesiącu, każda osoba zainteresowana otrzymaniem dofinansowania
na realizację własnych pomysłów ma
możliwość dowiedzieć się więcej na
temat funduszy unijnych. Kalendarz
spotkań publikowany jest na bieżąco
na stronie internetowej Urzędu Gminy www.lesznowola.pl.

Katarzyna Trębicka
Główny specjalista
ds. informacji europejskiej

Wykluczenie cyfrowe po raz drugi

W dniu 14 kwietnia w świetlicy w Łazach odbyło się pierwsze – inauguracyjne spotkanie informacyjne dla beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola”. Konferencję otworzyła Katarzyna Trębicka – Główny
specjalista ds. informacji europejskiej
w lesznowolskim urzędzie, która tytułem wprowadzenia zaprezentowała
zebranym inne projekty unijne realizowane w przeszłości i obecnie przez
lesznowolski samorząd. W przystępny
sposób wyjaśniła też na jakich zasadach realizowane są przedsięwzięcia fi-

nansowane z funduszy unijnych
i jakie są obowiązki uczestników
takich projektów.
Projekt dotyczący przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu polega na wyposażeniu
beneficjentów w zestawy komputerowe wraz z pełnym oprogramowaniem, podłączeniu tych
urządzeń do gminnej sieci internetowej oraz przeszkoleniu użytkowników
sprzętu z podstaw obsługi komputera
i Internetu. To już drugi taki projekt
realizowany w naszej gminie, więc
prowadzący mogli opierać się na dotychczasowych doświadczeniach i konkretnych przykładach. Nie szczędził ich
pełniący funkcję Koordynatora projektu Piotr Piotrowski z firmy IT V-WAYS,
który zachęcał do aktywnego udziału w szkoleniu i korzystania z możliwości jakie niesie projekt. Uczestnictwo w nim to szansa na podniesienie
własnych kwalifikacji i rozwój osobisty. Internet i komputer są dla wszystkich i czasami nie spodziewamy się ja-

kie możliwości w nas drzemią – mówił
Koordynator.
Artur Maksymiuk – informatyk
z Urzędu Gminy wyjaśnił, jak wygląda realizacja projektu e-inclusion „od
kuchni”. Krok po kroku przestawił zebranym co ich czeka w najbliższym
czasie. Uczestnicy otrzymają komputery, które dostarczy wyłoniony w wyniku przetargu wykonawca. Następnie
sprzęt komputerowy zostanie podłączony do gminnej bezprzewodowej
sieci tzw. Internetu socjalnego, z czym
związany jest montaż niewielkiej anteny na dachu budynku i wykonanie
okablowania. Duże maszty, czyli główna infrastruktura teleinformatyczna,
zostały zbudowane podczas realizacji
pierwszego projektu finansowanego
ze środków Unii Europejskiej, co teraz
znacznie przyspieszy proces włączenia
do sieci. Uczestnicy zostaną również
kompleksowo przeszkoleni z obsługi
komputera i korzystania z Internetu.
Jak podkreślił Artur Maksymiuk, beneficjenci projektu otrzymają kompu-
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tery wyposażone w licencjonowane
oprogramowanie i mogą je na własną
rękę uzupełniać o inne programy, jednak tylko i wyłącznie w oparciu o legalne – posiadające licencję produkty.
Uprzedził, iż należy liczyć się z kontrolami, np. ze strony instytucji finansującej projekt jaką jest Centrum Projektów
Polska Cyfrowa. Urząd Gminy jest ponadto zobowiązany do monitorowania
udostępnionej sieci, nie jest to jednak
związane z kontrolowaniem odwiedzanych stron internetowych, lecz ochroną przed działaniami niepożądanymi,
m.in. o charakterze hakerskim. Zaniepokojeni rodzice mogą również – w trybie indywidualnym – zamówić blokadę wybranych stron internetowych, by
uchronić swoje dzieci przed czytaniem
nieodpowiednich treści.

W drugiej części zebrania szczegółowo analizowano umowę uczestnictwa
i użyczenia, którą podpisywali beneficjenci projektu. Spotkanie zakończyła aktywna dyskusja zebranych, któ-

rzy mieli wiele praktycznych pytań do
organizatorów.
Agnieszka Anna Adamus
Główny specjalista ds. promocji gminy

UWAGA! Wszystkie działania przewidziane do realizacji w ramach projektu
mają zostać zakończone do końca bieżącego roku. Gmina Lesznowola będąca organizatorem przedsięwzięcia informuje wszystkich uczestników,
że harmonogram realizacji projektu uległ zmianie.
Planowane w ramach projektu działania: szkolenia komputerowe, instalacja
zestawów komputerowych oraz podłączenie do sieci Internet zostały przesunięte na miesiące sierpień/wrzesień. Szczegółowe terminy szkoleń oraz
instalacji sprzętu komputerowego będą ustalane drogą telefoniczną bezpośrednio z beneficjentami projektu. Powstałe opóźnienie spowodowane jest
przedłużającymi się ustaleniami z instytucją finansującą przedsięwzięcie projektu, co uniemożliwia Gminie Lesznowola uruchomienie procedury przetargowej na zakup i dostawę sprzętu komputerowego.
Katarzyna Trębicka
Główny specjalista ds. informacji europejskiej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Ankietyzacja już zakończona
Gmina Lesznowola realizuje projekt
pn. „Opracowanie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Lesznowola”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
Działanie 9.3 „Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”.
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje następujące etapy:
• inwentaryzacja emisji dwutlenku
węgla (CO2) poprzez zebranie danych o istniejącym stanie gospodarki energetycznej w gminie (źródła ciepła, zużycie energii, izolacja
budynków) oraz o potrzebach właścicieli nieruchomości w zakresie
termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,
• opracowanie projektu Planu wraz
z harmonogramem działań,
• przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
• przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przez Radę Gminy Lesznowola.
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W miesiącach marzec – kwiecień
2015r. na terenie Gminy Lesznowola
prowadzona była inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych
i zużycia energii. Ankietyzacja budynków mieszkalnych odbyła się z bezpośrednim udziałem Państwa Sołtysów
oraz poprzez zamieszczenie informacji o ankietyzacji na tablicach sołeckich, w budynku Urzędu Gminy Lesznowola oraz na stronie internetowej
Urzędu www.lesznowola.pl. Mieszkańcy przekazywali wypełnione ankiety za pośrednictwem Państwa Sołtysów, bezpośrednio do Urzędu Gminy
oraz w postaci elektronicznie wypełnionych formularzy.
Wójt Gminy Lesznowola serdecznie dziękuje wszystkim Mieszkańcom,
którzy przekazali wypełnione ankiety dotyczące zamieszkiwanych budynków oraz Państwu Sołtysom za pomoc
i osobiste zaangażowanie w przeprowadzeniu ankietyzacji w obrębie sołectw.
Proces zbierania ankiet został zakończony i umożliwił zgromadzenie
danych służących określeniu charak-

terystyki energetycznej Gminy Lesznowola. Opracowywany został projekt
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz
harmonogramu działań zmierzających
do osiągnięcia celu jakim jest redukcja
emisji CO2 takich jak termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
instalacja odnawialnych źródeł energii
w sektorach publicznym, mieszkaniowym i usługowo-przemysłowym, działania w sektorze transportu (budowa
ścieżek rowerowych, modernizacja i remont dróg gminnych).
W najbliższym czasie przewidziane jest przeprowadzenie konsultacji
społecznych z możliwością zgłoszenia
uwag i wniosków do projektu Planu.
Najważniejsze korzyści dla lokalnej
społeczności płynące z realizacji Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej to możliwość aplikowania o środki zewnętrzne
(m.in. na termomodernizację budynków, wymianę i modernizację źródeł
ciepła oraz oświetlenia, inwestycje
w odnawialne źródła energii), oszczędność w zużyciu energii finalnej, racjonalne wykorzystanie paliw oraz poprawa jakości powietrza na terenie gminy.
Katarzyna Trębicka
Główny specjalista
ds. informacji europejskiej
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Sprzątanie pasów drogowych i terenów gminnych
W związku z koniecznością zachowania ciągłości i dotychczasowych standardów utrzymania czystości i porządku pasów drogowych oraz działek gminnych w Gminie Lesznowola został sporządzony odpowiedni harmonogram. Obowiązuje on do listopada bieżącego roku i określa kolejność oczyszczania ze śmieci poszczególnych Sołectw, a także terminy zamiatania utwardzonych dróg gminnych, oczyszczania studni i kratek kanalizacji deszczowej, mycia wiat przystankowych
oraz wykaszania działek gminnych i głównych ciągów komunikacyjnych.

harmonogram sprzątania sołectw (obowiązuje do listopada 2015)
Tygodnie
miesiąca
I tydzień

Nazwa Sołectwa
Garbatka
Wola Mrokowska

Miejscowości

Sprzątane ulice

Jastrzębiec, Garbatka, Wola Postępu, Szeroka, Wąska, Łączna, Górskiego, Ogrodowa, Graniczna (do ul. Krótkiej), Krótka, MaMrokowska
lownicza.

Mroków, Wólka Kosow- Mroków, Stachowo, Kolonia Karasia, Gruntowa, Szkolna, Żeglarska, Rejonowa, Kościelna, Polna, Brzozowa, Sielankowa, Alpejska, Nutki, Południowa, Żytnia, Łąkowa, Melonowa, Arbuzowa, Cytrynowa, Ananasowa, Morelowa.
ska
Mrokowska
Kosów, PAN Kosów, Wólka
Kosowska

II tydzień

Stefanowo,

Stefanowo, Kolonia War- Urocza, Malinowa, Przyleśna, Ogrodowa, Cicha, Graniczna, Ułanów, Kurpińskiego, Leśna, Letniszawska
skowa, Jemioły.

Marysin, Łazy II

Marysin, Łazy II

Wólka Kosowska

Wólka Kosowska, Jabłonowo Nadrzeczna, Międzynarodowa, M. Świątkiewicz, Polna, Wesoła, Al. Krakowska (rejon skrzyżowania).

Łazy

Łazy

Łączności, Irysowa, Masztowa, Różana, Sosnowa, Lipowa, Polna, Familijna, Ks. Słojewskiego, Podleśna, Wrzosowa, Wiejska, Jasna, Skowronka, Działkowa, Krótka, Cicha, Perłowa, Kwiatowa, Spokojna, Marzeń, Szmaragdowa, Wąska, Usługowa.

Magdalenka

Środkowa, Kaczeńców, Grójecka, Wesoła, Zielona, Kwiatowa, Piaskowa, Krańcowa, Czeremchowa,
Dereniowa, Jesionowa, Jaworowa, Wiązowa, Grabowa, Jodłowa, Głogowa, Leszczynowa, Bukowa,
Kalinowa, Lipowa, Dębowa, Akacjowa, Klonowa, Orzechowa, Cicha, Świerkowa, Sosnowa, Paprociowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Wąska, Leśna, Słoneczna, Wiśniowa, Pionierów, Ogrodowa, Jarzębinowa, Polna, Jałowcowa, Okrężna, Końcowa, Gasek, Olchy, Konieczna.

2 dni
Magdalenka
2 dni

III tydzień

IV tydzień

Gruntowa, Ludowa, Lazurowa, Zdrowotna, Krzywa, Pogodna, Przyszłości, Wirażowa, Produkcyjna,
Perspektywy, Pozytywna, Rolna, Projektowana.

Wólka Kosowska

Wólka Kosowska, Jabłonowo Nadrzeczna, Międzynarodowa, M. Świątkiewicz, Polna, Wesoła, Al. Krakowska (rejon skrzyżowania).

Jazgarzewszczyzna

Łoziska, Jazgarzewszczyzna

Lesznowola

Lesznowola, PGR, Kolonia Słoneczna, Postępu, Krótka, Okrężna, Zajączka, Szkolna, Sportowa, GRN, Dworkowa, Topolowa,
Lesznowola
Biedronki, Żytnia, Poprzeczna.

Fabryczna, Leśna, Prosta, Krzywa, Okrężna, Letnia, Sosnowa, Wiśniowa, Dębowa, Złotych Łanów.

Podolszyn, Janczewice, Podolszyn, Janczewice,
Nowa Wola
Nowa Wola

Jedności, Bruzdowa, Pszenna, Owsiana, Gryczana, Polna, Zielona, Postępu, Krasickiego, Plonowa,
Raszyńska, Storczykowa, Fiołkowa, Dzikiej Róży.

Władysławów, Wilcza Władysławów, Wilcza Góra,
Góra,

Wojska Polskiego, Zielona, Przedwiośnia, Leśnych Ptaków, Cicha, Żwirowa, Polnego Wiatru, Przyleśna, Polna, Borowa, Jasna, Klimka Bachledy, Księżycowa, Niebiańska, Rajska, Anielska, Zaciszna,
Piaszczysta, Magiczna, Czarodziejska, Jelenia.

Wólka Kosowska

Wólka Kosowska, Jabłonowo Nadrzeczna, Międzynarodowa, M. Świątkiewicz, Polna, Wesoła, Al. Krakowska (rejon skrzyżowania).

Zamienie, Zgorzała

Zamienie, Zgorzała

Dawidowska, Arakowa, Waniliowa, Błędna, Zachodnia, Zakładowa, Główna, Cynamonowa, Postępu, Rybitwy, Cyraneczki, Kukułki, Wilgi, Jaskółki, Gogolińska, Al. Zgody.

Stara Iwiczna

Stara Iwiczna

Słoneczna, Nowa, Kolejowa, Cichy Zakątek, Urocza, Kielecka, Krótka, Wiśniowa, Mała, Rekreacyjna.

Nowa Iwiczna

Nowa Iwiczna

Czereśniowa, Poziomki, Pokrętna, Sadowa, Dzika, Brzozowa, Modrzewiowa, Cisowa, Torowa, Tarniny, Różana, Krasickiego, Cicha, Willowa, Przebiśniegów, Niezapominajki, Szkolna, Piękna, Stokrotki, Jarzębinowa, Migdałowa, Mleczarska, Zimowa, Gimnazjalna, Wiosenna, Klonowa, Kwiatowa,
droga do EDMEDU, Owocowa, Świerkowa.

Mysiadło

Mysiadło

Graniczna, Łabędzia, Agrestowa, Aronii, Porzeczkowa, Borówki, Miła, Polna, Ogrodowa, Kwiatowa,
Krótka, Topolowa, Wierzbowa, Lipowa, droga do ul. Puławskiej, Okrąg, Różana, Osiedlowa, Geodetów, Wiejska, Kuropatwy, Zakręt, Poprzeczna, Goździków.

Wólka Kosowska

Wólka Kosowska, Jabłonowo Nadrzeczna, Międzynarodowa, M. Świątkiewicz, Polna, Wesoła, Al. Krakowska (rejon skrzyżowania).
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MYCIE WIAT PRZYSTANKOWYCH
– ostatni tydzień miesiąca
ZAMIATANIE DRÓG GMINNYCH
I CZYSZCZENIE STUDNI I KRATEK
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
– na przełomie marca/kwietnia
– na przełomie sierpnia/września
– dodatkowo MAGDALENKA –
listopad
KOSZENIE DZIAŁEK GMINNYCH –
co 6 tygodni
– Mysiadło – staw
– Łazy – budynek komunalny
– ŁAZY, ul. Łączności – działka przy
świetlicy
– teren przed Urzędem Gminy
– Zamienie – ulica Zakładowa/Wróbelka
– Zamienie – budynek komunalny
– Władysławów – teren wokół
świetlicy
– KPGO Mysiadło – pas zieleni (ok.
10 m.) wzdłuż ul. Topolowej

KOSZENIE WZDŁUŻ GŁÓWNYCH
DRÓG GMINNYCH – co 6 tygodni;
• Łazy
–– ul. Łączności
–– ul. Polna
–– ul. Jasna
–– ul. Wiejska
–– ul. Wąska
–– ul. Ks. Słojewskiego
–– ul. Projektowana
–– ul. Rolna
• LESZNOWOLA
–– ul. Okrężna
• MAGDALENKA
–– ul. Lipowa
–– ul. Brzozowa/Parkowa
–– ul. Leśna
–– ul. Sosnowa
–– ul. Podleśna
–– ul. Jesionowa
–– ul. Środkowa
• MROKÓW
–– ul. Szkolna
–– ul. Karasia
–– ul Legionów

Nowe stawki za wodę i ścieki
w Gminie Lesznowola
Podczas majowej sesji Rada Gminy Lesznowola zatwierdziła nowe stawki za
dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Nowa taryfa obowiązywać będzie od
1 lipca 2015 r do 30 czerwca 2016 r. Temat dotyczący zmiany stawek to okazja do
zaprezentowania działalności Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Korzystając więc z możliwości goszczenia na łamach biuletynu chciałbym podzielić się informacjami dotyczącymi funkcjonowania gminnej
spółki wodociągowo-kanalizacyjnej
– Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Lesznowoli. W obecnej strukturze działamy już
ponad pięć lat. Dotychczasowy okres
funkcjonowania Spółki ze względu na
zrealizowany szeroki katalog zadań
inwestycyjnych był korzystny szczególnie w zakresie dostawy wody i –
mam nadzieję – zauważalny dla naszych odbiorców. W ostatnich latach
działania spółki były skupione na remoncie i modernizacji eksploatowania siedmiu stacji uzdatniania wody,
których to stan techniczny nie był zadowalający i wymagał natychmiastowej modernizacji. Ponadto udało się
wybudować dwie nowoczesne stacje
uzdatniania wody w Łazach przy ul.
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• WARSZAWIANKA
–– ul. Brzozowa
–– ul. Sielankowa
• WOLA MROKOWSKA
–– ul. Krótka
• STEFANOWO
–– ul. Urocza
–– ul. Graniczna (od ul. Ułanów do
ul. Malinowej)
–– ul. Malinowa
• WILCZA GÓRA
–– ul. Przyleśna
• STARA IWICZNA
–– ul. Kielecka
–– ul. Słoneczna (od ul. Mleczarskiej do ul. Nowej)
• NOWA IWICZNA
–– ul. Szkolna
–– ul. Wiosenna
–– ul. Kielecka
• MYSIADŁO
–– ul. Graniczna
–– droga od ul. Puławskiej do CEiS
Stefan Romanowski
Referat Dróg i Mostów

Woda w tej ilości czeka na potrzeby
naszych odbiorców i stanowi rezerwy
w okresach szczytowych rozbiorów.
Nakłady na wykonane remonty
i modernizacje, a także budowy stacji SUW w latach 2010-2014 zostały
poniesione w wysokości ok. 18 milionów złotych.
Dotychczasowa działalność w zakresie poprawy jakości infrastruktury związanej z zaopatrzeniem
w wodę umożliwiła Spółce zaproponowanie obniżenia ceny z tytułu
dostawy wody na okres od 1 lipca
br. do 30 czerwca 2016 r. dla wszystkich grup taryfowych, a mianowicie dla gospodarstw domowych –
o 0,38 zł/m3, dla pozostałych w tym
firm – o 0,56 zł/m3, woda bezpowrotnie zużyta (podlewanie) – o 0,50 zł/
m3. Natomiast w zakresie odpłatno-

Kwiatowej oraz w Marysinie przy ul.
Gruntowej. Działania te bez wątpienia przełożyły się na polepszenie jakości usług w zakresie dostarczania
wody naszym mieszkańcom, nie tylko w aspekcie jakościowym wody, ale
także ilościowym. Zapewne dobrze pamiętamy w latach poprzednich okresy
letnie z często występującymi brakami dostawy wody, często o obniżonym
jej ciśnieniu. Ten stan
rzeczy stał się już historią. Obecne możliwości w zakresie retencjonowania wody
uzdatnionej na terenie naszej gminy wynoszą 4800 m 3, natomiast możliwości
wydobywcze studni eksploatowanych
przez LPK Sp. z o.o.
wynoszą 7878 m 3/d. Stacja uzdatniania wody w Marysinie, ul. Gruntowa
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ści z tytułu odprowadzania ścieków
Spółka zaproponowała podwyższenie
opłaty dla gospodarstw domowych –
o 0,67 zł/m3 i pozostałych w tym firm
– o 0,04 zł/m3, w stosunku do obecnie
obowiązującej taryfy.
Uzasadnieniem podwyżki są następujące czynniki:
1. wzrostu bieżących kosztów eksploatacji i utrzymania sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni,
2. wzrost opłat za energię elektryczną,
3. wzrost opłat za korzystanie ze
środowiska i innych opłat,
4. obowiązek uwzględniania w taryfie kosztów amortyzacji wynikający z realizacji inwestycji,
5. ponoszenie kosztów usług z tytułu odprowadzania ścieków do sąsiedniej gminy.
Zdajemy sobie sprawę, iż każda nawet najmniejsza zmiana ceny wzwyż
jest społecznie nieakceptowana, ale
musimy mieć także świadomość, że
ceny za odprowadzane ścieki w gminie Lesznowola były w ostatnich dziesięciu latach zmieniane tylko trzy razy,
kiedy ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dopuszcza obowiązywanie danych cen tylko przez rok po to,
by była prawna możliwość częstej ich
zmiany. Przez ostatni rok Samorząd
Gminy Lesznowola dopłacał z budżetu do każdego m3 odprowadzanych
ścieków. Dopłata do taryfowych grup
odbiorców z budżetu gminy jest działaniem fakultatywnym. W bieżącym
roku Rada Gminy uznała, iż zamiast
dopłacać do ścieków środki te przeznaczy na realizację inwestycji. Nowe
taryfy pozwolą także Spółce na podjęcie kolejnych zadań inwestycyjnych
m.in. rozbudowę oczyszczalni w Łazach i Zamieniu. Szacowany koszt rozbudowy to ok. 30 mln zł.
Oprócz zadań wymienionych wyżej
Spółka zrealizowała w roku 2014 i realizuje w roku 2015:
• Budowę sieci kanalizacyjnej Jastrzębiec Garbatka I etap
(1660 mb)– koszt 1.100.000 zł –
termin zakończenia inwestycji
15.10.2014 r;
• Budowę sieci kanalizacji ciśnieniowej w Starej Iwicznej (1049 mb) –
koszt 315.500 zł – termin zakończenia inwestycji 15.08.2014 r;
• Budowę zbiornika retencyjnego-uśredniającego na oczyszczalni
Łazy – koszt 1.795.000 zł – termin
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zakończenia inwestycji
30.06.2014 r;
• Budowę sieci kanalizacji
ciśnieniowej w Zgorzałe ul. Kukułki (889 mb)–
koszt 201.845 zł – termin
zakończenia inwestycji
27.11.2014 r;
• Budowę sieci kanalizacyjnej (ok. 3600 mb) Jastrzębiec Garbatka II
etap – koszt 1.535.071 zł
– termin zakończenia inwestycji 15.10.2015 r;
• Przebudowę i budo wę sieci kanalizacyjnej
z przepompownią i prze- Zawarcie umowy w WFOŚiGW w Warszawie popływomierzem Mysiadło między Prezesem Zarządu WFOŚiGW (z lewej)
ul. Kuropatwy (ok. 600 a Prezesem Zarządu LPK Sp. z o.o. (z prawej)
mb) – włączenie do Warszawy koszt ok. 350.000 zł;
wy oczyszczalni w Zamieniu i Ła• Remont SUW Mysiadło wraz
zach i budowy SUW w Zamieniu
z remontem zbiornika – koszt ok.
do kwoty 707.795 zł z WFOŚiGW
700.000 zł;
z programu POIiŚ. (85% poniesio• Wykonanie dokumentacji projeknych kosztów kwalifikowanych).
towej rozbudowy oczyszczalni
w Łazach i Zamieniu – koszt ok.
Biorąc pod uwagę powyższe, infor700.000 zł;
mujemy, iż obecne działania Spółki
• Wykonanie dokumentacji projek- koncentrują się na gospodarce ścietowej budowy SUW w Zamieniu – kowej i mają na celu zwiększenie przekoszt ok. 70.000 zł.
pustowości oczyszczalni ścieków. Pozwoli to na bezawaryjne korzystanie
Wykonanie tak szerokiego katalogu z kanalizacji zapewni dalszy rozwój
zadań inwestycyjnych nie byłoby moż- naszej gminy.
liwe gdyby nie pozyskane środki z funWięcej informacji na temat naszej
duszy Unii Europejskiej na:
działalności znajdziecie Państwo na na• dofinansowanie budowy sieci ka- szej stronie internetowej pod adresem
nalizacyjnej Garbatka-Jastrzębiec http://www.lpk-lesznowola.pl/inwestyI etap i budowa zbiornika retencyj- cje-s197.html.
nego w Łazach – uzyskana kwota
Mam nadzieję, że przedstawione inwynosi 1.459.473,82 zł – w ramach formacje pozwolą Państwu poznać bliPROW 2007-2013 – (50% poniesio- żej politykę Spółki.
nych kosztów kwalifikowanych);
W związku ze zbliżającymi się waka• dofinansowanie budowy SUW Łazy cjami i okresem urlopowym, chciałbym
Kwiatowa i SUW Marysin do kwo- życzyć Państwu wspaniałego i cudowty 4.511.312 zł w ramach RPOWM nego wypoczynku.
na lata 2007-2013 – (50% poniesionych kosztów kwalifikowanych);
Pozdrawiam serdecznie
• dofinansowanie wykonania doKazimierz Jabłoński
kumentacji projektowej rozbudoPrezes Zarządu LPK Sp. z o.o.

B e z p ł at n e

k o n s u lt a c j e w s p r a w i e d o t a c j i

UE

DYŻUR WAKACYJNY
Mobilnego Punktu Informacyjnego w Gminie Lesznowola
21 lipca 2015r. – filia Gminnego Ośrodka Kultury Lesznowola
w Mysiadle, ul. Topolowa 2 w godzinach 9:30-13:30
18 sierpnia 2015r. – siedziba Gminnego Ośrodka Kultury Lesznowola
w Starej Iwicznej, ul. Nowa 6 w godzinach 9:30-13:30
Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.
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Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
w Gminie Lesznowola
• nieuciążliwa działalność gospodarZadaniem własnym gminy, wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym
jest m.in. prowadzenie polityki w zakresie gospodarowania przestrzenią
i zapewnienie ładu przestrzennego. Zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki terytorialne, zakres
i sposoby postępowania w sprawach
przeznaczania terenów oraz określania
zasad ich zagospodarowania i zabudowy są określone z Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2015
r. poz. 199). W celu określenia polityki przestrzennej, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego
sporządza się studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które nie jest aktem prawa miejscowego tylko dokumentem
kierunkowym, stanowiącym podstawę
polityki przestrzennej samorządu gminy. Aktami prawa miejscowego są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Gmina Lesznowola posiada „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, które Rada
Gminy Lesznowola przyjęła uchwałą Nr
30/IV/2011 z dnia 15 marca 2011 roku.
Niezależnie od zakresu ustaleń i stopnia szczegółowości ustaleń oraz braku
zgodności z aktualną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w obiegu prawnym pozostają wszystkie plany miejscowe i zmiany planów
uchwalone po 1 stycznia 1995 r. (na

podstawie Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994r.). Nie
ma to konsekwencji prawnych a ustawodawca pozostawia plany w obiegu
prawnym do czasu ich zmiany. Duża
ilość rozpoczętych procedur zmiany
planów jest następstwem analizy składanych wniosków, które są rozpatrywane na bieżąco, a tym samym plany są
sukcesywnie aktualizowane. Pokrycie
prawie całego obszaru gminy planami
skutkuje wydaniem nielicznych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Plany miejscowe, wolne tereny inwestycyjne, bliskość Warszawy, przejrzystość i brak uznaniowości urzędu to
główne powody stałego napływu ludności do gminy. Migracja ma wpływ na
rozwój infrastruktury technicznej, ale
także pogarsza warunki przyrodnicze
i krajobrazowe. Jedynie zapisy planów
miejscowych które zakazują lokalizacji usług uciążliwych i przemysłu w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jak
i zakazy i nakazy dotyczące zabudowy mają przyczynić się do zachowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych.
Na podstawie analizy obowiązujących dokumentów planistycznych można stwierdzić, że podstawowymi funkcjami w Gminie Lesznowola są:
• mieszkalnictwo jednorodzinne,
• wielorodzinne o zróżnicowanych
formach intensywnych i ekstensywnych,

Zadbaj o zdrowie swojego psa

Profilaktyka
chorób zakaźnych
Regularne szczepienia psów są bardzo ważne, ponieważ pomagają uchronić
naszego pupila przed groźnymi chorobami zakaźnymi występującymi w środowisku.
Szczepienia dzielimy na obowiązkowe i nieobowiązkowe czyli dodatkowe.
W Polsce do obowiązkowych szczepień psów należy wścieklizna. Jest to
choroba, która w przypadku zachoro-

wania naszego pupila zawsze kończy
się śmiercią, a ponadto jest również
groźna dla ludzi. Wścieklizna jest chorobą zwalczaną z urzędu i szczepienie podlega obowiązkowej rejestracji.

cza, w tym głównie o profilu usługowym oraz
• drobne formy nieuciążliwego przemysłu (na terenie gminy można lokalizować wyłącznie obiekty działalności gospodarczej, których
uciążliwość zamyka się w granicach działki) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i społeczną.

Uzupełniającymi funkcjami gminy
są: leśnictwo, ogrodnictwo, rekreacja
i wypoczynek.
Rozwój zakładanych funkcji nie narusza naturalnych wartości przyrodniczych gminy, naturalnych ciągów przyrodniczych przez nią przebiegających
oraz istniejących i projektowanych terenów leśnych. Dla terenów położonych w sąsiedztwie lasów proponuje się
realizacje zorganizowanych zespołów
zabudowy. Wymaga to wprowadzenia
zabudowy jednorodzinnej rezydencjonalnej oraz sadzenia drzew i roślinności leśnej (Magdalenka, Władysławów,
Wilcza Góra, Jazgarzewszczyzna, Stefanowo, Warszawianka).
Usługi o charakterze społecznym
zlokalizowano w rejonach lokalnych
ośrodków usługowych (Mysiadło,
Nowa Iwiczna, Lesznowola, Łazy, Mroków), obejmujących swoim zasięgiem
tereny podlegające urbanizacji.
Ewa Gurtowska
Referat Urbanistyki i Planowania
Przestrzennego

Przeciwko wściekliźnie można zaszczepić szczeniaka, który ukończył 2
miesiące, jednak obowiązek szczepienia powstaje po ukończeniu 3 miesiąca
życia. Szczepienie musi być powtarzane co roku, w przeciwnym razie właściciel może być ukarany mandatem.
Nie prowadzi się jednak rutynowych
kontroli czy zwierzaki są szczepione.
Problem pojawia się wtedy, gdy pies
kogoś pogryzie. Bez aktualnego szczepienia oraz wpisu do psiej książeczki
zdrowia nie wyjedziemy również z pupilem za graniceę. Kraje skandynawskie oraz Wielka Brytania wymagają ponadto wyników badań poziomu
przeciwciał p/wściekliźnie, wobec cze-

Warto wiedzieć
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go pies musi być wcześniej regularnie
szczepiony.
Powszechnie stosowane w naszym
kraju szczepionki p/wściekliźnie nie powodują odczynów poszczepiennych i są
bezpieczne dla zwierząt.
Do nieobowiązkowych, ale również
bardzo ważnych i zalecanych szczepień
należą, szczepienia przeciwko:
• nosówce – zakaźnej wirusowej chorobie, przenoszonej drogą kropelkową lub przez kontakt bezpośredni. Choroba ta jest szczególnie
niebezpieczna dla młodych psów;
• parwowirozie – krwotocznemu zapaleniu żołądka i jelit, przenoszonemu poprzez kał chorych zwierząt;
• kaszlowi kenelowemu – wirusowemu zapaleniu dróg oddechowych,
przenoszonemu drogą kropelkową;

• chorobie Rubartha – wirusowemu
zapaleniu wątroby, do zarażenia
dochodzi poprzez kontakt z chorym psem lub z nosicielem wirusa;
• koronawirozie – zakaźna choroba
psów, do zakażenia dochodzi drogą
pokarmową, poprzez kontakt z kałem wydalonym przez chorego psa;
• leptospirozie – choroba zakaźna
wywołana przez bakterie. Mogą
one wniknąć do organizmu zwierzęcia poprzez uszkodzoną skórę
na łapach oraz błony śluzowe.
Wszystkie te choroby w przypadku
zachorowania są bardzo niebezpieczne dla życia zwierząt, a nie leczone lub
rozpoznane zbyt późno, kończą się niestety śmiercią psa.
W praktyce stosuje się najczęściej
szczepionki łączone, czyli uodparnia-

Bezpieczne wakacje
– poradnik
Wakacje to dla młodzieży czas zabawy i nowych wrażeń. Korzystając z wakacyjnych przyjemności, nie zapominaj jednak o bezpieczeństwie własnym
i bliskich. Zwracaj uwagę na zagrożenia podczas wypoczynku, aby po powrocie do szkoły lub na uczelnię mieć
tylko dobre wspomnienia.
Zapamiętaj sobie tych kilka podstawowych zasad, które pozwolą Ci spędzić lato bezpiecznie oraz poradzić
sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji. Jeśli stosujesz
podobne reguły – to bardzo dobrze,
zobacz jednak, czy nie można ich zmodyfikować. Pamiętaj, że żadna zasada
nie daje 100% szans na uniknięcie zagrożeń, ale z pewnością zmniejsza i to
znacznie, możliwość stania się ofiarą.

może Cię obserwować. Podczas płacenia staraj się nie pokazywać zawartości portfela. Dobrym wyjściem jest np.
noszenie przy sobie drobnych sum. Natomiast sposobem na natrętnych „wyłudzaczy” jest posiadanie w kieszeni drobnych „na odczepne”. Korzystaj
z takiego rozwiązania, gdy sytuacja staje się napięta. Dobrze jest się wtedy oddalić obserwując, czy napastnik nie podąża za Tobą.

1. Wyjeżdżając, zawsze pozostaw najbliższym informację, gdzie i z kim będziesz spędzać czas. Zostaw wszystkie możliwe numery telefonów – swoje
i przyjaciół. Umów się na określone hasło, które wypowiedziane przez Ciebie
będzie oznaczało, że czujesz się zagrożony i potrzebujesz natychmiastowej
pomocy. To nie przesada – to podstawowe zasady bezpieczeństwa!

3. Podróżując pociągiem zawsze zajmuj miejsca z dala od podejrzanych
osób i – jeśli to możliwe – blisko konduktora, bądź służby ochrony kolei.
Nie siadaj samotnie w przedziałach
i trzymaj się blisko ludzi. Często to
wystarczy, aby odstraszyć potencjalnego napastnika. Staraj się nie podróżować nocą. Pamiętaj – napastnik lub
złodziej zawsze korzysta z okazji. Nigdy też nie podróżuj autostopem sam
– zawsze w gronie przyjaciół. Nie wsiadaj do auta jeżeli kierowca od razu
nie wzbudzi Twojego zaufania lub będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości.
Wracając z imprezy nocą nigdy nie korzystaj z ofert podwiezienia przez obcych.

2. Nie afiszuj się zbytnio posiadanymi dobrami – nigdy nie wiesz, kto

4. Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w rozmowy – czasami lepiej
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jące przeciwko kilku chorobom jednocześnie. Pierwsze szczepienie tzw. bazowe, wykonuję się w 5 lub 6 tygodniu
życia szczeniaka, a jest to uzależnione
od ryzyka zakażenia i decyduje o tym
lekarz weterynarii. Kolejne podanie
szczepionki powinno wykonać się po
2 tygodniach i dopiero po ok. tygodniu
od drugiego szczepienia piesek posiada
odporność przeciwko chorobom zakaźnym zawartym w szczepionce. Należy
pamiętać, że doszczepianie psa przeciw
chorobom zakaźnym należy wykonywać co roku, aby utrzymać odporność
naszego pupila. Wykonywanie regularnych szczepień do końca życia jest warunkiem nie zachorowania na choroby zakaźne.
Dr n. wet. Sylwester Zając

udać, że się nie słyszy i iść dalej. Kiedy
zaczepki się nasilą, odpowiadaj pewnie
i krótko, bez wdawania się w dyskusję.
Nie obrażaj napastnika. Kiedy ktoś Cię
celowo potrąci, nie odwracaj się i idź
dalej. Można również przeprosić – dla
własnego dobra.
5. Przebywając na plaży, pływalni czy
w wakacyjnym tłumie, uważaj na swoją
torbę, portfel, telefon. Nie noś portfela
i dokumentów razem i nigdy nie wkładaj ich do tylnej kieszeni. Dokładnie zapinaj plecaki i torby. Torebkę trzymaj,
obejmując ją całą od spodu, pamiętając
przy tym, aby zawsze była zamknięta.
Wartościowe rzeczy noś tylko w zamykanych kieszeniach. Jeśli bawisz się na
imprezie, nigdy nie pozostawiaj swoich
rzeczy bez opieki – kradzieże torebek,
portfeli, telefonów komórkowych zdarzają się w klubach niezwykle często.
Złodziej prowadzi wnikliwą obserwację wybierając swoje ofiary.
6. Zawsze i wszędzie pilnuj swoich
napojów. Przypadki dosypywania i dolewania różnych specyfików są coraz
większym problemem. Po takich substancjach nabierasz niewyobrażalnej
ochoty na seks, tracisz samokontrolę,
łatwo jest Cię nakłonić do robienia różnych rzeczy, a nazajutrz niczego nie
pamiętasz. Nigdy nie przyjmuj napojów od nieznanych lub mało znanych
Ci osób. Jeśli idziesz na parkiet, napoje zostaw pod opieką osoby zaufanej.
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7. Nigdy nie wybieraj się na dyskotekę sam – zawsze w gronie znajomych.
Nie wychodź z dyskoteki samotnie –
staraj się wracać do miejsca zamieszkania w towarzystwie przyjaciół. Wychodząc z dyskoteki włóż wierzchnie
okrycie i wygodne obuwie – bardzo
„swobodny” strój często prowokuje agresję. Dobrze jest również nosić
przy sobie gaz obezwładniający. Pamiętaj jednak, że jest to przedmiot służący do obrony, więc stosuj go zgodnie
z przeznaczeniem!
8. Wakacje to okres wzmożonej działalności dealerów narkotykowych. Pamiętaj, że mitem jest, iż „dopalacze” pomagają w dobrej zabawie. Narkotyki
zrobią Ci z mózgu kogel-mogel. Naucz
się być asertywnym! Naucz się odmawiać. PAMIĘTAJ – NIE ISTNIEJE BEZPIECZNE BRANIE NARKOTYKÓW!

9. Wakacje to czas relaksu i zabawy,
ale nie każdy pomysł na zabawę jest dobry. Nierzadko ostatni szkolny dzwonek czy ostatni egzamin na studiach
jest dla młodych ludzi sygnałem rozpoczynającym wielkie pijaństwo, a wraz
z nim – wielkie ryzyko. Nie daj szans,
aby wakacyjne picie powiększyło związane z tym statystyki tragicznych wydarzeń. Alkohol wzmaga agresję, a jednocześnie nietrzeźwy nastolatek jest
łatwiejszą ofiarą przestępstwa. Nadmiar alkoholu nierzadko też prowadzi
do ryzykownych zbliżeń seksualnych,
a ryzykowny seks to groźba zakażenia
chorobami wenerycznymi lub HIV. Alkohol, zwłaszcza w nadmiarze, potęguje też ryzyko stosunków z pogranicza
gwałtu, przypadkowe inicjacje i niechciane ciąże.

Tajemnice archiwów, Nieznana historia gminy

Wójt gminy w XIX w. (do 1867 r.)
W wyniku III rozbioru Rzeczypospolitej, w 1795 r. Warszawa i okolice m.in.
Lesznowola znalazły się pod panowaniem pruskim, w Prusach Południowych. Taki stan istniał do końca 1806 r.,
kiedy Prusaków wyparli Francuzi ze
sprzymierzeńcami. W tym okresie gminy nie istniały. Jednostkę samorządu
wiejskiego stanowiła gromada, w której skład wchodził sołtys oraz ławnicy. Władza administracyjna we wsiach
należała do właścicieli dóbr, którzy
sprawowali nadzór nad samorządem
wiejskim. To oni powoływali sołtysów
i ławników. Zatwierdzał ich i zaprzysięgał landrat (urzędnik pruski), który
sprawował władzę administracyjną na
obszarze powiatu. On też wyrażał zgodę na ich zmianę.
Od chwili utworzenia w Księstwie
Warszawskim gminy, stanowisko wójta piastował zazwyczaj dziedzic wsi,
a praktycznie jeden z oficjalistów wyznaczony zastępcą. Stan ten został
usankcjonowany prawnie rozporządzeniem Namiestnika Królestwa Polskiego
pod zaborem rosyjskim, w 1818 r. Zakres i czynności wójta gminy, a więc
i jego zastępcy, określony był ustawami z okresu Księstwa Warszawskiego

(1809 i 1810 r. i początkowego okresu Królestwa Kongresowego 1816
i 1818 r.). Na ich podstawie można wyodrębnić trzy dziedziny czynności wójtowskich.
Na plan pierwszy wysuwały się obowiązki publiczno-administracyjne
(ogłaszanie i wykonywanie wszelkich
rozporządzeń rządowych, sprawy podatkowe, wojskowe, kościelne, szkolne, kontrola ruchu ludności itd.). Drugi nie mniej ważny zakres obowiązków
wójtowskich – to czynności policyjne,
polegające na pilnowaniu porządku
i bezpieczeństwa w gminie, śledzeniu
i ujmowaniu dezerterów, włóczęgów
i innych osób podejrzanych oraz współdziałaniu w tym zakresie z komisarzem
policji oraz odstawianie rekrutów do
wojska. Trzecią dziedzinę czynności
wójta stanowiło sądownictwo, bowiem
na mocy dekretu z 1810 r. wójt otrzymał prawo sądzenia przewinień policyjnych, tj. czynów, za które naznaczona
kara nie przekraczała 5 dni aresztu lub
50 zł grzywny (w Królestwie do 40 zł,
do 8 dni aresztu i do 16 rózg chłosty).
W instrukcji dla wójta gminy Wilanów (do której należało Mysiadło)
z 1856 r. punkt pierwszy określał, że za-

Biuletyn Informacyjny nr 56 – 2015

10. Okres wakacji to również intensywny werbunek prowadzony przez
sekty. Nie opowiadaj nowo poznanym
ludziom o swoich kłopotach czy marzeniach. Możesz być zaproszony na „bardzo ważne spotkanie”. Jeżeli osoba jest
bardzo życzliwa, ale nie chce odpowiedzieć na Twoje pytanie o cel spotkania
i osoby lub instytucje je organizujące:
„bo tam się wszystkiego dowiesz”, bądź
ostrożny. Nie idź, jeżeli wcześniej nie
sprawdzisz, kim są ludzie, którzy Cię
zapraszają i o co im chodzi.
Za serwisem:			
http://www.bezpieczny-uczen.pl/
Opracowała
Janina Klocek
Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

stępca wójta gminy jest prywatnym oficjalistą, płatnym przez dwór. Jego obowiązkiem jest dbać zarówno o interesy
rządu i gminy, jak i dziedzica dóbr. Charakterystycznym jest, że powinnością
zastępcy wójta było komunikowanie
wszystkich rozporządzeń rządowych
przede wszystkim rządcy dóbr, a z drugiej strony cotygodniowe sesje z sołtysami, które miał wykorzystywać nie
tylko dla informowania i objaśniania
zarządzeń rządowych, ale także dla podawania do wiadomości wszystkich poleceń administracji dworskiej. Ponadto instrukcje podkreślały, że zastępca
wójta ma czuwać nad tym, by włościanie nie doznawali krzywdy ze strony
władz rządowych (sprawy podatkowe,
kwaterunkowe itp.), a także ze strony
dzierżawców.
Najistotniejsze jednak w tej dziedzinie były jego czynności egzekucyjno-skarbowe i policyjno-śledcze w zakresie stosunków między dworem a wsią.
Stanowiło to chyba pewną pozostałość
dawnego (w Rzeczpospolitej przed rozbiorami) charakteru wójta jako członka folwarcznego personelu dozorczego.
Do obowiązków wójtowskich należało egzekwowanie – obok należności
skarbowych – wszystkich powinności
włościańskich na rzecz dworu. Do pomocy w wypełnianiu obowiązków egzekucyjnych zastępca wójta gminy
miał dodanych sobie 1 lub 2 policjantów, którzy mieli zastąpić egzekucję
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komorniczą czy wojskową, uważaną
za niepoprawną. Obowiązki sądowo-śledcze wójta interpretowano w praktyce w ten sposób, że był on używany
do przeprowadzania śledztw i dochodzeń w sprawach nadużyć (szczególnie
kradzieży) popełnianych przez czeladź,
personel nadzorczy i oficjalistów dworskich. Stanowił on łącznik między dominium a władzami rządowymi i wsią.
Stawiało to wójta w specjalnej pozycji
w stosunku do włościan, dając mu możność wyzyskiwania swojego stanowiska. Świadczyły o tym zarówno skargi i denuncjacje włościan i kolonistów,
jak też opinie i wypowiedzi władz rządowych i właścicieli majątków. Wynika z nich, iż najbardziej typową formą wykorzystywania swojej pozycji
było wyciąganie przez wójta – wbrew
wszelkim przestrogom – korzyści materialnych od włościan w różnej formie
(np. za zwolnienie od wojska, lub za
faworyzowanie przy rozkładzie podatków, czy innych ciężarów) oraz pobieranie opłat za czynności im nie podlegające (np. za wydawanie metryk).
Na pewno wiele okazji do konfliktów
między wójtem a wsią dostarczała też
tak istotna dziedzina jego działalności,
jak pobór rekruta do wojska. Oficjaliści pełniący obowiązki wójtowskie ze
swej pensji musieli pokrywać koszty
pomocy kancelaryjnej i materiałów piśmiennych, dodatkowego furażu dla
koni oraz przyjmowania przyjeżdżających do dóbr w różnych sprawach
urzędników rządowych.
Funkcja zastępcy wójta gminy była
ważna i odpowiedzialna, a jednocześnie

Nieznana historia gminy
trudna i absorbująca. Dominium dążyło do wyciągnięcia z niej jak największych korzyści, a jednocześnie do zredukowania do minimum związanych z nią
kosztów, wieś zaś – w wyniku powiązań
administracji latyfundialnej a administracją publiczną – była narażona na dodatkowe formy wyzysku.
Miejscowości znajdujące się obecnie w granicach gminy Lesznowola, w omawianym okresie należały do
gmin: Mroków, Falenty, Lesznowola,
Wilanów, Dawidy i Gołków (do ostatniej z wymienionych przez kilka lat,
na początku swego istnienia, zaliczono wieś Władysławów). Dobra Lesznowola znalazły się w rękach prywatnego
właściciela dopiero w 1830 r., dlatego
do nazwy gminy dodawano wcześniej
– rządowa (od właściciela – Rządu Królestwa Polskiego). Teren gminy i działalność wójta miały w gminie rządowej
szerszy zasięg w porównaniu do gminy
w dobrach prywatnych.
Nie są znane szczegółowe kompetencje wójtów i ich zastępców, nazywanych podwójtami, faktyczne, nie postulowane. Nie przechowano do dziś akt
urzędników gminnych z naszego terenu, z wyjątkami np. z Wilanowa. W archiwum miasta Piaseczna odnaleziono dwa protokoły z okresu powstania
styczniowego, z przejęcia funkcji wójta gminy Chyliczki (miejscowość znalazła się od 1867 r. w tej samej gminie
co Lesznowola – Nowa Iwiczna) z marca 1863 r. i wójta gminy Głosków z lutego 1864 r. W czynnościach urzędowych
uczestniczył burmistrz Piaseczna i po
jednej kopii protokołu zabrał ze sobą

Odcisk pieczęci i podpis wójta gminy rządowej „Leszno Woli” Babskiego na dokumencie z 1825 r.
WOIEWODZTWO MAZOWIECKIE / OBWOD WARSZAWSKI / WOYT GMINY /
LESZNOWOLI P. [OWIAT] W. [ARSZAWSKI]
Powiat warszawski – jednostka podziału sądownictwa (Sąd Pokoju Powiatu Warszawskiego w Warszawie). Wyłącznym wykonawcą ujednoliconych pieczęci urzędowych była wówczas Mennica w Warszawie. Herb Królestwa Polskiego przedstawiał czarnego cesarskiego orła dwugłowego z berłem, mieczem i jabłkiem
w łapach, na którego piersi, na tle rozpiętego płaszcza królewskiego, umieszczona została owalna tarcza czerwona z Orłem Białym. Pieczęć została odciśnięta
w czarnym tuszu.
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po zakończeniu delegacji. Zachowały
się mimo upływu 150 lat.
„Spisy akt wszelkich i innych dowodów (utensyliów)” wyliczały następujące książki: dzienniki korespondencyjne, ekspedycji odsyłanych na pocztę
i doręczonych oraz ludności. Księgi ludności obejmowały mieszkańców wszelkiego stanu, wieku, wyznania i profesji.
Po ukończeniu 14 lat każdy mieszkaniec otrzymywał od wójta świadectwo,
że jest zapisany w księdze. Wymagano
również świadectwa w wypadku czasowego przeniesienia się do innej gminy. Z uwagi na fakt, że wystawiający takie świadectwo wójt gminy był zarazem
dziedzicem wsi (ewentualnie osobą
przez dziedzica wyznaczoną), zwiększało to oczywiście zależność chłopów
od dworu.
Urzędnicy prowadzili akta spraw dotyczące ksiąg ludności, korespondencji
z różnymi władzami administracyjnymi
i sądowymi, wójtami i burmistrzami,
z naczelnikiem powiatu (Rosjaninem).
Wiele – z uwagi na czasy powstania –
dotyczyło spraw wojskowych, policyjnych i stanu wojennego. W Chyliczkach
założonym aktom nadano następujące
tytuły: „Pretensji rekrutów”, „O ogólnym porządku spokojności”, „Broni
palnej”, „Dostawy prowiantu”, „Urlopowanych i dymisjonowanych żołnierzy”,
„Stanu wojennego”, „Spisu wojskowego”, „Osób pod dozorem policyjnym zostających”, „Delegacji Spisu Wojskowego”, „Kwaterunku i podwód”.
Ponadto akta spraw dotyczyły wykazów ubezpieczeń od ognia poszczególnych wsi. Związane też były z ewidencją oraz kontrolą ruchu ludności.
W Głoskowie akta otrzymały tytuły:
przesiedleń, metryk ludności (wraz ze
skorowidzem). Prowadzono „Kontrolę
osób czasowo za paszportami bawiących”.
Osobna grupa akt dotyczyła podatków i kar. W Chyliczkach nosiły tytuły: „Podatku osobistego od służących”,
„O karach kontrawencyjnych” [za uchybienia przeciwko przepisom podatkowym], „Szarwarku drogowego”, „Podatku podymnego” [od dymu – komina,
domu], „Tabel prestacyjnych” [wykazujących ilość gruntów poszczególnych
włościan oraz ich powinności], „Kontroli kosztów i kar policyjnych”.
Zbierano składki od katolików „Dziesięciny Kościołowi w Piasecznie”, protestantów „Składki Filialnej”, „Filiału
w Staro-Iwicznie” i żydów „Składki Bużniczej do Nadarzyna” [Żydzi z naszego
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terenu należeli do gminy wyznaniowej
w Nadarzynie, a od 1869 r. do Piaseczna].
Pobierano też składkę szkolną na
rzecz szkoły elementarnej. Kontrolowano ruch bydła i informowano o zarazach dotykających te zwierzęta. Ze
sprawami sądowymi miały związek
akta zatytułowane: „Sądownictwa”,
„Rekwizycji sądowych”, „Rad Familijnych” (sprawujących opiekę nad majątkiem pozostawionym przez zmarłych
nieletnim spadkobiercom).
Wójt gminy Chyliczki – podobnie jak
wójt gminy Lesznowola i wójtowie gmin
sąsiednich, z uwagi na zbieżność kom-

petencji – założył i prowadził także akta
dotyczące: „Wsparcia i zapomóg włościan”, „Legitymacji szlachty”, „Skarg
różnych”, „Wypadków nadzwyczajnych”, „Miar i wag”, „Szczepienia ospy
ochronnej”, „Włóczęgów”, „Osób na kurację do szpitala odsyłanych”, „Szkód
przez inwentarze [żywe] zrządzonych”,
„Cholery” „Młynów wodnych”, „Wałów
na rzece Wiśle”, „Pożyczki bankowej”,
„Dzierżaw różnych”, „Drogowskazów
i mostów”, „Statystyki”, „Szynków i patentów”, „Kolonistów”.
Archiwalia starsze były niszczone przez urzędników, bowiem w Gło-
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skowie najstarszy spisany dziennik
korespondencyjny pochodził 1846 r.,
a w Chyliczkach z 1853 r.
Zmianę siedzib gmin przyniósł rok
1867. Kompetencje urzędów najniższego szczebla administracji państwowej nie uległy zasadniczym zmianom.
Powstały wiejskie gminy samorządowe. Z początkiem 1868 r. wprowadzono w administracji na poziomie gmina-miasto język rosyjski jako urzędowy.
dr Włodzimierz Bagieński
Główny specjalista ds. archiwizacji

Wakacyjne dyżury przedszkoli
w Gminie Lesznowola
W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia br.
publiczne przedszkola w Gminie Lesznowola
będą pracowały wg następującego harmonogramu:
od 01.07 do 10.07.2015 r.
• Gminne Przedszkole w Mysiadle
• Gminne Przedszkole w Lesznowoli od 13.07 do 24.07.2015 r.
• Gminne Przedszkole w Jastrzębcu od 27.07 do 07.08.2015 r.
od 10.08 do 21.08.2015 r.
• Gminne Przedszkole w Kosowie
• Gminne Przedszkole w Zamieniu
od 24.08 do 31.08.2015 r.
Wszystkie chętne dzieci i ich rodziców zapraszamy do korzystania z oferty naszych przedszkoli.
Jacek Bulak – Dyrektor ZOPO

W przedszkolu w Lesznowoli edukacyjnie i sportowo
26 maja 2015r. – Dzień Mamy
Wszystkie dzieci z przedszkola
w Lesznowoli, bawiły się ze swoimi mamusiami, a w niektórych grupach też
z tatusiami, we wspólne zabawy, gry
i konkursy. Przedszkolaki, na tę właśnie okoliczność, upiekły ciasto i ciasteczka dla swoich rodziców. Przygotowały również inne niespodzianki np.:
mamy musiały odgadnąć po wysłuchanym opisie mam, czy to właśnie o nią
chodzi? Dzieci rozpoznawały po doty-

ku po twarzy, czy to jest moja mama?
Każda mama musiała się rozpoznać,
na portrecie narysowanym przez swoje dziecko.
W niektórych grupach, zabawy były
poprzedzone występem artystycznym,
który się także podobał wszystkim rodzicom. Dzień Mamy oraz Rodziny zaczął się w godzinach południowych
i trwał do wieczora. Na zakończenie,
dzieci zaśpiewały wszystkim rodzicom:
„Sto Lat” i obdarowały laurkami oraz
własnoręcznie wykonanymi prezenci-

kami. Niektórzy rodzice, nie mogą się
doczekać już następnego Dnia Mamy
i Rodziny – w przyszłym roku szkolnym.

29 maja 2015 r. – Spartakiada
Na terenie naszego przedszkola,
odbyła się już XII Gminna Międzyprzedszkolna Spartakiada Sportowa.
Wzięły w niej udział wszystkie gminne oraz dwa niepubliczne przedszkola. Przedszkolaki brały udział w pięciu
konkurencjach sportowych dostosowanych do możliwości i umiejętności
dzieci. Był bieg slalomem, pod płotkami, a także rzut woreczkiem do celu.
Ostatnia konkurencja należała do pań
wychowawczyń, które też musiały się
wykazać nie lada sprytem. Zawody prowadził pan Rafał Skorek w asyście panów wuefistów z ZSP w Lesznowoli.
Dzieci były bardzo przejęte, a przy tym
zaangażowane w wykonywanie kon-
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za co bardzo dziękujemy. Dalszą część
spartakiady umilał nam pan Kogucik
i pani Clown, którzy prowadzili, zabawę muzyczno-ruchową, przy gorących
rytmach samby, cza-czy oraz hip-hopu.
Po zakończeniu spartakiady, reprezentanci wszystkich przedszkoli wyjechali
z pucharami oraz dyplomami, za świetną zabawę sportową.

kurencji. Po świetnej zabawie, przedszkolaki przeszły na wspólny poczęstunek, zorganizowany przez ZOPO oraz
Rodziców z przedszkola w Lesznowoli,

1 czerwca 2015r. – Dzień Dziecka
W naszym przedszkolu, dzieci
z wszystkich grup, miały okazję obejrzeć niezwykły spektakl teatralny. Na
scenie szkolnej auli, pojawili się rodzice dzieci pięcioletnich (z grupy III i IV),
w przedstawieniu pt.: „Śpiąca Królewna”. Miny dzieci były bezcenne. Niedowierzali własnym oczom, kiedy z każdą
chwilą, na scenie pokazywali się kolejno ich rodzice. Przedszkolaki, były
pod ogromnym wrażeniem. Rodzice
oprócz tego, że pięknie wypowiadali swoje kwestie, to jeszcze mieli pięknie dobran kostiumy. Panie wykonały
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dekorację, za którą największe słowa
uznania należą się pani Zeni Zdybel –
pomocy nauczyciela, która własnoręcznie zrobiła elementy dekoracji. Pomysłodawczynie – nauczycielki z grupy III
i IV,(p. Elżbieta Kondracka, p. Sandra
Kijewska, p. Milena Wodzińska i p. Justyna Wójcik), wręczyły rodzicom dyplom Super Rodzica oraz maskę teatralną, za inwencję twórczą.
Rodzice – bezkonkurencyjnie zagrali role swojego życia a ich dzieci były
z nich naprawdę dumne.

Gminne Przedszkole
w Lesznowoli

Przedszkole w Zamieniu informuje
Przedszkolaki z Zamienia spędzały
twórczo i ciekawie czas zarówno podczas zajęć w przedszkolu jak i na wycieczkach.

Muzeum Pałac w Wilanowie
Jednym z ciekawszych punktów,
w przedszkolnym planie wycieczkowym, była wizyta w Pałacu w Wilanowie. Nasi podopieczni byli zafascynowani ogromem i przepycham tego
pięknego miejsca. Poznaliśmy też odpowiedzi na nurtujące nas pytania, np.
kim byli członkowie królewskiej rodziny, która zamieszkiwała w pałacu w Wilanowie latem?, skąd wiemy, że dane
pomieszczenie należało do króla lub

królowej? W trakcie zwiedzania przedszkolaki dowiedziały się, czym pałac
różni się od zamku oraz jak królewska
rodzina spędzała czas w Wilanowie.
Rozszyfrowaliśmy również zabawne
przezwiska nadane królewnie i królewiczom przez ojca. Mieliśmy również
okazję zobaczyć piękne ogrody wilanowskie i poznać wiele ciekawych sekretów które w sobie kryją. Była to fantastyczna wycieczka, która przybliżyła
naszym przedszkolakom historię ich
rodzimego kraju.

Centrum Nauki Kopernik
Ostatni czas obfitował w naszym
przedszkolu w bardzo wiele ciekawych wydarzeń. Pamiętajmy, iż pobyt
w przedszkolu to nie tylko zabawy z rówieśnikami, ale przede wszystkim czas
na realizację i rozwijanie pasji, zainteresowań związanych z nauką o świecie, która zawsze jest najbardziej efektywna poprzez praktyczne działanie.
Dlatego właśnie, aby lepiej zrozumieć
otaczający nas świat wybraliśmy się do
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jest to wspaniałe miejsce, w którym dzieci mogły wykonać mnóstwo

ciekawych doświadczeń, aby zrozumieć zjawiska fizyczne, które otaczają je na co dzień. Wykonaliśmy najróżniejsze doświadczenia w Galerii Bzzz.
Stworzyliśmy wspólnie ogromne mydlane bańki, ucząc się o napięciu powierzchniowym wody i obserwując
siłę grawitacji. Wspólnie wytworzyliśmy prąd, obserwowaliśmy roboty
i wykonaliśmy jeszcze wiele, wiele innych bardzo ciekawych i praktycznych
doświadczeń, które pomogły naszym
przedszkolakom zrozumieć otaczający je świat i ogromną ilość zjawisk fizycznych które towarzyszą im na każdym kroku.
Grażyna Gawrońska
Dyrektor Przedszkola
Elżbieta Gomoła
Nauczyciel
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W Lesznowoli
wiele się działo !!!

Zakończony już rok szkolny 2014/15
w klasach 1-3 ZSP w Lesznowoli obfitował w wiele ciekawych imprez, projektów i wydarzeń.
Cztery pory roku – pod takim hasłem
uczniowie klas młodszych realizowali
projekt edukacyjny, który miał na celu
podniesienie świadomości dotyczącej
zdrowego odżywiania i kształtowanie
zdrowych nawyków żywieniowych.
Dzieci miały za zadanie wykonać w ciągu całego roku szkolnego kilka zadań.
Dekorowały stołówkę szkolną tworząc
prace plastyczne różnymi technikami.
Były to m.in. słoje z przetworami, ozdoby na choinkę z produktów spożywczych czy plakaty przybliżające tematykę zdrowego odżywiania. Uczniowie

wykonywali również plastyczne i literackie prezentacje wylosowanej przez
każdą klasę nowalijki. Najwięcej emocji wzbudzało jednak drużynowe przyrządzanie surówek według wcześniej
skomponowanego przez siebie przepisu. Było to zadanie z elementami rywalizacji, ponieważ miało formę konkursu
przeprowadzonego w różnych porach
roku dla kolejnych klas. Klasy III przyrządzały surówkę jesienną, klasy II – zimową, a klasy I – wiosenną. Czteroosobowe zespoły obierały, kroiły, siekały,
mieszały… Komisja konkursowa oceniała walory smakowe i odżywcze,
ale również kulturę zachowania podczas pracy, umiejętność współdziałania
w trakcie realizacji zadania oraz estetykę podania surówki. Zdobyte podczas
realizacji projektu wiadomości i umiejętności zostały już wykorzystane podczas tworzenia ogródków warzywnych
i kwiatowych. Wczesną wiosną dzieci
zasiały rzodkiewkę, sałatę, szczypiorek oraz kwiaty (m.in. maciejkę, bratki,
niezapominajki). Mali ogrodnicy sami

zajmują się swoimi uprawami. Mamy
nadzieję, ze wszystko pięknie urośnie
i będziemy zajadali się własnymi warzywami.
Uczniowie naszej szkoły angażowali się w pomoc innym i wzięli udział
w wielu akcjach charytatywnych. Włączyliśmy się w pomoc zwierzętom ze
schroniska dla bezdomnych zwierząt Fundacji Św. Franciszka „Pomóż
zwierzętom – naszym małym braciom”. Zbieraliśmy karmę, koce oraz
akcesoria dla psów i kotów. W zamian
za pomoc weterynarz ze schroniska
przeprowadził w naszej szkole zajęcia o zwierzętach, prawidłowej opiece
nad nimi oraz przybliżył obowiązki, jakie wynikają z posiadania psa lub kota.
Uczniowie
klasy III a przygotowali przedstawienie pt.
„Betlejemska dobranocka”, które wystawili dla
mieszkańców
Domu Pomocy
Społecznej. Aktorzy wcielili się
w postacie z bajek takie jak: Czerwony Kapturek, Pinokio, Calineczka. Wizyta wywołała
wśród pensjonariuszy wiele wzruszeń
i radości.
Nasza szkoła włączyła się również do
ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka, Góra Grosza oraz zbiórki nakrętek.
Obchody Międzynarodowego Dnia
Książki dla Dzieci stały się okazją
do zorganizowania w naszej szkole
konkursów: czytelniczego, literackiego i plastycznego. Konkurs czytelniczy sprawdzał znajomość bajek i baśni. Reprezentanci poszczególnych klas
rozwiązywali łamigłówki, krzyżówki
i zagadki, układali puzzle, odgadywali tytuły utworów po przeczytaniu krótkich fragmentów lub na podstawie wylosowanych rekwizytów. Wcielali się też
w rolę Kopciuszka i musieli w jak najkrótszym czasie oddzielić groch od fasoli. Uczniowie klas 0-II brali również
udział w konkursie plastycznym „Świat
bajek i baśni oczami dzieci”, a klas III
– w konkursie literackim „Mój ulubiony bohater z bajek i baśni”. Cykl kon-
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kursów miał na celu propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów
naszej szkoły.
W trakcie roku szkolnego odwiedziło
nas wielu gości, którzy dzielili się z naszymi uczniami swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Żołnierze
z 1 Ośrodka Radioelektronicznego
w Grójcu zaprezentowali podstawowe wyposażenie żołnierza, mundury,
a także aparatownię radioodbiorczą
ARO-KZ. Rozmawiano o historii i tradycji Polskiego Wojska. Zaciekawieni
uczniowie zadawali najróżniejsze pytania: ilu żołnierzy liczy polska armia, na
czym polega praca żołnierza, kto może
zostać żołnierzem?
Mistrzowie świata w kickboxingu
Piotr Bąkowski i Łukasz Makarewicz
starali się uświadomić uczniom, że warto uparcie dążyć do celu nie zrażając się
porażkami, przełamywać własne słabości, wierzyć w siebie i ciągle poszerzać
swoją wiedzę i umiejętności w różnych
dziedzinach życia, nie tylko w sporcie.
Dzieci miały okazję przymierzyć kask
ochronny, rękawice, a nawet zwycięskie pasy mistrzów.
Wielkim zainteresowaniem uczniów
cieszył się cykl warsztatów naukowych.
Dzieci odkrywały, czym jest dwutlenek
węgla i poznały jego właściwości. Dowiedziały się co przewodzi prąd, jak
działa kompas, jak powstają pioruny?
Konstruowały baterię z cytryny, zmieniały stan skupienia dwutlenku węgla
ze stałego w gazowy i obserwowały
„wybuch wulkanu”. Zajęcia te rozbudziły wśród dzieci ciekawość świata i zjawisk mu towarzyszących. Wiedza, była
przekazywana w zrozumiały i ciekawy
sposób. Pozwoliło to na samodzielne
wyciąganie przez uczniów wniosków
na podstawie dokonywanych obserwacji. Zajęcia te zostały rozszerzone
o projekt Eksperymenty są super realizowany w klasach I b i I d. Dzięki
niemu uczniowie dowiedzieli się: co
zabrać ze sobą w kosmos, poznali główne elementy budowy i zasady działania oka, uświadomili sobie negatywne
skutki hałasu.

Wieści ze szkół
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Uzupełnieniem zajęć muzycznych w naszej szkole były
koncerty Filharmonii Narodowej. Uwrażliwiły młodego
słuchacza na piękno muzyki,
przybliżyły istotę gry na instrumentach, pokazały specyfikę
pracy artysty. Tematy poszczególnych koncertów oparte były
o muzykę z różnych epok historycznych jak i obszarów geograficznych.
W zdrowym ciele zdrowy duch!
Wierni tej zasadzie zorganizowaliśmy
w naszej szkole pierwszą Spartakiadę dla klas 0-III. Zawody rozpoczęły
się uroczystym pochodem dookoła boiska. Każda klasa mogła zaprezentować
swój transparent oraz okrzyk. Dzieci
w drużynach 5-osobowych rywalizowa-

Świetlica zaczyna być
ważnym czynnikiem
decydującym o atrakcyjności szkoły. Zapotrzebowanie na świetlice wciąż wzrasta.
Powodami są:
• wydłużony czas
pracy rodziców,
• rodziny jednopokoleniowe,
• brak starszego rodzeństwa,
• obniżenie wieku szkolnego.
Rodzice często nie zdają sobie sprawy, jak ogromną rolę wychowawczą
i opiekuńczą spełnia świetlica. Nadal,
choć coraz mniej, funkcjonuje przekonanie, iż świetlica jest tylko przechowalnią dla dzieci. Na takie miano zapracowały świetlice będące od
lat przechowalniami również dla nauczycieli, którym brakowało godzin do
pełnego etatu lub po prostu etatu na
dany rok. Tacy nauczyciele, „wpadający na moment”, nie mieli ochoty na pracę programową i nie posiadali stosownych kwalifikacji. Na szczęście to się
zmieniło.
W Zesple Szkół Publicznych w Lesznowoli dąży się do podniesienia rangi
świetlicy i efektów jej pracy, poprzez
zatrudnianie kadry nauczycieli o wysokich kwalifikacjach i dobrym przygotowaniu do pracy opiekuńczo-wychowawczej.
Świetlica szkolna w Zespole Szkół
Publicznych w Lesznowoli obejmuje
5 grup:

ły w różnorodnych konkurencjach. Te,
które nie brały udziału dopingowały zawodników. Na trybunach zasiedli także
rodzice, którzy dzielnie wspierali małych sportowców. Zawody zakończyły
się uroczystym wręczeniem dyplomów
i pucharów. Celem Spartakiady było zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego, promocja zdrowego stylu życia, kształtowanie postawy

•
•
•
•
•

I grupa – świetlica klas „0”
II grupa – świetlica klas I
III grupa – świetlica klas II
IV grupa – świetlica klas III
V grupa – świetlica klas IV-VI 		
i gimnazjum

Każda grupa składa się z 5-6 oddziałów klasowych, posiada do dyspozycji
własną salę świetlicową. Poszczególnymi grupami opiekują się stali nauczyciele świetlicy. Z opieki w świetlicy korzysta ponad 600 uczniów.
Świetlica realizuje stałe elementy
pracy, niezależne od tematu tygodnia:
pomoc w odrabianiu zadań domowych,
gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego, zabawy w kącikach zainteresowań, czytanie prasy
dziecięcej, gry stolikowe, ćwiczenia
grafomotoryczne.
W ramach godzin świetlicowych realizowane są zajęcia programowe i dostosowane do wieku dzieci.
W klasach „0”: Bezpieczny świat i Ja
– omawiane są i utrwalane zasady bezpiecznego zachowania się w różnych
sytuacjach, w szkole w świetlicy, podczas wycieczek, na placu zabaw. Postawy wobec siebie, innych oraz śro-
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fair play i budowanie umiejętności współdziałania w grupie.
Nie było drużyn wygranych,
ani przegranych. Umiejętności sportowe naszych uczniów
zostały docenione i zauważone
w Lesznowolskich Igrzyskach
Dzieci Szkół Podstawowych
w Mysiadle. Reprezentanci
klas 0-1 zdobyli I miejsce, zaś
drużyna klas 2-3 zajęła miejsce II.
W naszej szkole dzieci się nie nudziły, o czym świadczą wyżej opisane
wydarzenia. Stanowiły one tylko część
działalności, w którą zaangażowana
jest cała społeczność szkolna.
Nauczyciele klas 1-3
ZSP w Lesznowoli

dowiska – w ramach
którego są omawiane
postawy ze szczególnym zwróceniem uwagi
na znaczenie właściwego odżywiania, właściwych relacji z kolegami
i koleżankami, a także nasza postawa wobec środowiska,
znaczenie segregacji śmieci. Zabawy
ekologiczne „Coś z niczego”.
W klasach pierwszych: Polska – moja
Ojczyzna – podróż przez naszą Ojczyznę – cykl łączący geografię, walory
krajoznawcze, polską tradycję i kulturę, zagadnienia dotyczące naszej miejscowości.
W klasach drugich: Polskie legendy
– podróż przez wybrane regiony (województwa) naszej Ojczyzny – czytanie i omawianie legend z danego regionu, cykl łączący geografię, walory
krajoznawcze, przyrodnicze, poznawanie miejsc historycznych, prezentacje
albumów, zagadnienia dotyczące naszej miejscowości (gmina Lesznowola). Sławni Polacy – przybliżamy postacie sławnych Polaków, ich życie,
twórczość, zasługi.
Klasy trzecie: Polska – moja Ojczyzna – cykl obejmujący różne tematy, w szczególności związane ze
słynnymi Polakami – polskimi noblistami (patron szkoły) oraz podstawową wiedzą na temat organów władzy.
Poznajemy świat (wszechświat) – bliższe poznanie wybranych miejsc i kultur pozaeuropejskich, przypomnienie
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podstawowych wiadomości o Układzie
Słonecznym.
Klasy czwarte, piąte, szóste szkoły
podstawowej oraz uczniowie gimnazjum ze względu na rozpiętość wiekową oraz inny skład na każdej godzinie
realizują głównie stałe formy pracy. Należą do nich: rebusomania – zagadki,
rebusy, krzyżówki, quizy; gry i zabawy
świetlicowe; gry i zabawy rozwijające
sprawność fizyczną a także myślenie,
pamięć i koncentrację; odrabianie prac
domowych; prace porządkowe i dekoracyjne.
Ponadto w ramach godzin świetlicowych realizowane są zajęcia dodatkowe.
a) W klasach I raz w tygodniu w każdej grupie prowadzane są zajęcia
„Poznajmy bliżej naszego sąsiada
– Niemcy”. Uczniowie zdobywają
wiedzę na temat tego kraju (elementy geografii i kultury, tradycja,
obyczaje,) oraz poznają podstawowe zwroty w języku niemieckim.
b) Klub Młodego Turysty, w ramach
którego odbywają się wycieczki
sobotnie, wiek ich uczestników zależy od imprezy. W tym roku szkolnym pod kierunkiem Pani Małgorzaty Grudzińskiej, w większości
we współpracy z opiekunem koła
turystycznego, Panem Kamilem
Strzałkowskim, zorganizowano
11 wycieczek. Młodzi turyści brali udział w kilku imprezach Oddziału PTTK Ochota. Były to Spacery Warszawskie: Jesień w Lesie
Kabackim, Wokół Pałacu Kultury
i Nauki, Ochota znana i mniej znana, Śladami Jana Pawła II, rajdy
o charakterze historycznym: Śladami Powstania Warszawskiego
w 75. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego,
BLISKIE SERCU w 70. rocznicę
zakończenia II wojny światowej
na trasie: Legionowo – Jabłonna oraz ogólnopolska akcja MIĘDZYPOKOLENIOWA SZTAFETA
TURYSTYCZNA, w ramach której, często wspólnie z rodzicami,
a nawet dziadkami, pieszo lub rowerem przemierzali Lasy Sękocińskie, a następnie biesiadowali przy
ognisku. Za uczestnictwo w tych
imprezach każdy otrzymał drobną nagrodę, np. pamiątkowy znaczek lub folder.
Oprócz tego organizowano imprezy samodzielne. Były to: wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego

Warszawie, zimowa wycieczka piesza: Kuleszówka – Magdalenka –
Lesznowola – z ogniskiem w Magdalence oraz Powitanie wiosny na
trasie: Zalesie Górne – Piaseczno –
z ogniskiem w Zimnych Dołach.
Turyści z Klubu Młodego Turysty
uczestniczyli także w gminnym rajdzie Szlakiem Naszej Historii, który odbył się 18 kwietnia 2015 r.
Ostatnia z planowanych wycieczek
odbyła się w czerwcu w Puszczy
Kampinoskiej. Uczestnicy imprez
mają szanse zdobycia odznak krajoznawczych i turystycznych, takich jak: Dziecięca Odznaka Turystyczna, Warszawska Odznaka
Krajoznawcza, Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza, Turysta Przyrodnik, Odznaka Turystyki Pieszej,
w tym dla najmłodszych Siedmiomilowe Buty.
c) Cała Polska czyta dzieciom –
świetlica Zespołu Szkół w Lesznowoli została zgłoszona do udziału
w kampanii. Nauczyciele świetlicy
w ten sposób promują głośne czytanie dzieciom, rozbudzają pasję
czytania, rozwijają wyobraźnię,
mowę, uczucia. W każdej świetlicy czytane są inne książki:
–– w klasach „0” klasyczna literatura dziecięca, ulubione bajki naszych rodziców, przybliżanie autorów książek dla dzieci,
–– w klasach pierwszych: A. Lind
„Piaskowy wilk”, R. Piątkowska „Nie ma nudnych dni”, W.
Delemba „Cztery pory roku”, T.
Janson „Opowiadanie z Doliny
Muminków”, S. Gościnny „Przygody Mikołajka”,
–– w klasach drugich: Hugh Lofting
„Doktor Dolittle i jego zwierzęta”, legendy z wybranych województw Polski, H. Ch. Andersen
„Baśnie”, J. Grabowski „Czarna
Owieczka”,
–– w klasach trzecich: mity greckie z dwóch książek: Ireny Parandowskiej „Ze świata mitów”
oraz Grzegorza Kasdepke „Mity
dla dzieci”, Brandona Mulla „Baśniobór”, A. Lindgren „Rasmus
i włóczęga”, W. Markowska, A.
Milska „Baśnie z dalekich wysp
i lądów”.
d) Basen – dzieci klas I,II, III podczas pobytu w świetlicy mogą korzystać z nauki pływania na basenie w Raszynie. Wyjazdy na basen
odbywają się w godzinach popo-
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łudniowych trzy razy w tygodniu
(wtorek, środa, czwartek). Każda
grupa liczy po 45 uczniów.
e) W ramach świetlicy działa koło teatralne złożone z uczniów klasy
„0”.
f) Bal karnawałowy – świetlica
w tym roku była odpowiedzialna za wystrój auli na bal karnawałowy. Nauczyciele świetlicy poświęcili dużo czasu na wykonanie
dekoracji, wykazali się dużą pomysłowością i poczuciem estetyki.
Otrzymali słowa uznania od przełożonych i rodziców.
g) Świetlica szkolna zorganizowała
konkursy:
–– Konkurs plastyczny „Korale
dla Pani Jesieni” – uczniowie
klas „0”
Celem konkursu było: zwrócenie uwagi na różnorodność
i bogactwo darów jesieni, rozwijanie wrażliwości artystycznej
i estetycznej dzieci.
–– Konkurs recytatorski klas I –
odbył się w dniu 29 października, wystawiono również przedstawienie teatralne pod tym
samym tytułem tj. „Na straganie” Jana Brzechwy. Po zakończeniu konkursu uczniowie
klas pierwszych w „warzywnych
strojach”, przy dźwiękach „apetycznej muzyki”, tańcząc i śpiewając brawurowo odegrali rolę
kopra, szczypiorku, buraczka,
cebulki, brukselki, pietruszki,
fasolki, kalarepki, kapusty i selera. Wejście do garnka wszystkich „warzyw” i przygotowanie
z nich pożywnej zupy wzbudziło
wśród dziecięcej widowni wielką euforię. W rytmie piosenki
„Witaminki” śpiewanej wspólnie z widownią mali aktorzy
dla wzmocnienia rangi warzyw
w zdrowym odżywianiu człowieka poczęstowali widownię chrupiącą marchewką, która zniknęła z półmisków w mgnieniu oka.
–– Konkurs plastyczny SKARBY
Z LISTY ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO W POLSCE. W październiku 2014 roku
w ramach zajęć świetlicowych
uczniowie klas II i III poznawali
obiekty uznane za najcenniejsze
w Polsce. Słuchano informacji,
oglądano zdjęcia, a następnie
dowolną techniką wykonywano prace plastyczne przedsta-
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wiające wybrane miejsce. Najlepsze dzieła reprezentowały
szkołę w konkursie rysunkowo–malarskim organizowanym
przez Oddział PTTK Ochota
w Warszawie. Nagrodzone prace w dniach 1– 6 grudnia 2014
roku były eksponowane na wystawie w Młodzieżowym Domu
Kultury „Ochota” w Warszawie.
–– Konkurs plastyczny „Na najładniejszą zakładkę do książki” Prace mogły być wykonane
dowolną techniką (np. rysunek,
kolaż, techniki mieszane). Materiały dowolne, płaskie, nie brudzące i nie niszczące książki.
Kształt pracy dowolny. Każdy
uczestnik mógł dostarczyć tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie podczas zajęć w świetlicy. Konkurs cieszył się bardzo
dużą popularnością.
–– Po raz kolejny uczniowie świetlicy wzięli udział w Ogólnopol-
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skim Konkursie Plastycznym
organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla uczniów szkół podstawowych: „Bezpiecznie na wsi
– zwierzaki to nie pluszaki!’’
Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań
związanych z pracą i zabawą
w gospodarstwie rolnym, a także rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych
wśród najmłodszych mieszkańców wsi. W tym roku KRUS
zwrócił uwagę na bezpieczeństwo pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.
–– Konkurs plastyczny: BEZPIECZEŃSTWO I ROZWAGA –
TEGO OD CIEBIE KAŻDY WYMAGA !
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ki nad dzieckiem. Obecnie świetlica
szkolna jest integralną częścią szkoły. Uzupełnia i wspomaga jej pracę we
wszystkich obszarach. W czasach nasilających się patologii w rodzinie, agresji, przemocy, zaburzeń w zachowaniu
dzieci i młodzieży, świetlica daje wiele możliwości zapobiegania tym zjawiskom przez właściwe zagospodarowanie czasu wolnego ucznia.
Podsumowując można stwierdzić, iż
świetlica szkolna jest bardzo ważnym
miejscem w szkole, choć jeszcze często niedocenianym, wspomagającym
ją we wszystkich zakresach: wychowaniu, opiece, dydaktyce i profilaktyce.
Wychowawca świetlicy to najczęściej
nauczyciel przedmiotów, wychowawca, terapeuta, pielęgniarka. Pamiętajmy jednak, że nigdy nie zastąpi mamy
i taty.
Dorota Pawełko
Kierownik świetlicy

Świetlice szkolne stanowią ważne
ogniwo w systemie wychowania i opie-

Gminny Konkurs Języka Angielskiego
Sukcesów mamy bez liku, również
w dziedzinie języka angielskiego!
Do drugiego, finałowego etapu Gminnego Konkursu Języka Angielskiego dla klas IV-VI SP zakwalifikowało
się po trzy osoby z każdego poziomu.
Wszyscy uczniowie, poza znajomością
słownictwa, struktur gramatycznych
i idiomów, musieli wykazać się dosyć
szczegółową wiedzą na temat Australii. W przygotowania włożyli dużo pracy, ale było warto! Wyniki przedstawiają się następująco:

• w kategorii klas 4 – „Dolphins”:
–– I miejsce zajął Maciej Barankiewicz,
–– II miejsce – tu uplasowała się
Klara Suchan,
–– natomiast na wyróżnienie zasłużył Antoni Tymiński.
Cała trójka to uczniowie klasy IV b,
którymi opiekowała się p. Katarzyna Rowińska.
• W kategorii klas V – „Lions”:
–– wyróżnienia otrzymało dwoje
uczniów: Wiktoria Szałamacha

z kl. Vb i Maciej Miecznikowski z kl. Va.
Opiekunem tych uczniów była p. Natalia Wilk.
Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych
uczniów i serdecznie im gratulujemy
życząc dalszych sukcesów!!!
Katarzyna Rowińska
Nauczyciel języka angielskiego

XXX Rajd „Szlakiem Naszej Historii”
im. por. hm. Jana Cierlińskiego
18 kwietnia 2015 roku już po raz
XXX odbył się Rajd „Szlakiem Naszej
Historii”. Głównym organizatorem rajdu są działacze Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej oraz gminy,
na terenach których się odbywa. Trasę rajdu można pokonać pieszo lub na
rowerze, a jej długość zależy od wieku
i możliwości grupy. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie ze wszystkich eta-

pów edukacji: od klas młodszych szkoły podstawowej po gimnazjum.
Ten rajd to spotkanie z historią, nie
poprzez kartki książek, ale osobisty
pobyt tam, gdzie rozegrały się ważne
wydarzenia. Uczniowie poznali miejsca pamięci narodowej naszej „Małej
Ojczyzny” i usłyszeli o jej bohaterach.
Mogli poczuć atmosferę tamtych dni,
pochylić się nad poległymi i oddać im

cześć zapalając znicze. Była to także
okazja spotkania z żołnierzem Armii
Krajowej, panem Januszem Kaźmierczakiem, uczestnikiem walk na naszym
terenie.
Miłą niespodziankę stanowiła obecność przedstawicieli Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Strzelcy 31 pułku
piechoty” z Mszczonowa. Rekonstruktorzy, prezentując różne mundury i wy-
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posażenie żołnierzy, pomagali wprowadzić uczestników w odpowiedni klimat.
Młodzież chętnie oglądała broń i zadawała mnóstwo pytań.
Rajd tradycyjnie zakończył się wykonaniem rysunków lub opisu wybranych
miejsc z trasy oraz wspólnym biesiadowaniem przy ognisku.

PATROLE PIESZE
Pod opieką pani Anny Rycek i kilku
rodziców na trasę wyruszyły trzy patrole złożone z uczniów klas I-II. Przeszły 7 km. Odwiedziły miejsce pamięci
w lesie magdaleńskim, kościół i polanę w jego pobliżu oraz cmentarz w Łazach.

Uczniowie z klas III-VI utworzyli
dwa patrole. Opiekowały się nimi panie: Małgorzata Grudzińska i Agnieszka Mazur. Pokonali 10 km. Byli w Sękocinie Lesie (w miejscu egzekucji
9.12.1944 roku) oraz przy kapliczce w Słominie, upamiętniającej wydarzenia z 6.08.1944 roku. Podobnie,
jak ich młodsi koledzy, zajrzeli do kościoła w Magdalence oraz na pobliską
polanę.

PATROLE ROWEROWE
Na rowerach, pod opieką pani Teresy Janielak, przemierzały trasy rajdowe
dwa patrole złożone z gimnazjalistów.
Pojechały do Sękocina Lasu, Słomina,

na cmentarz w Łazach oraz
polanę w pobliżu kościoła
w Magdalence.
Patrol rowerzystów z klas
IV-V prowadzony przez pana
Kamila Strzałkowskiego odwiedził miejsce pamięci w lesie i kościół w Magdalence,
Zgromadzenie Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia w Walendowie oraz miejsce egzekucji
w Sękocinie Lesie.
Łącznie Zespół Szkół Publicznych w Lesznowoli reprezentowało 46 uczniów i 8 opiekunów.
5 maja 2015 roku w Centrum Integracji Społecznej w Magdalence
odbyło się podsumowanie rajdu. Obecni byli przedstawicieli gminnych instytucji, organizatorzy imprezy, w tym
główny odpowiedzialny za
jej przebieg, pan Andrzej
Hofman oraz wyjątkowi goście: kombatanci – żołnierze
Armii Krajowej i inicjatorka „przeszczepienia” rajdu
na teren Gminy Lesznowola, pani Barbara Buchalczyk.
Uroczystość uświetnił piękny
program artystyczny w wykonaniu uczniów z Mrokowa.
Przedstawiciele szkół odebrali dyplomy i statuetki dla
placówek oraz piękne breloczki – nagrody dla wszystkich uczestników rajdu. Po
uroczystości grupa reprezentantów Zespołu Szkół Publicznych w Lesznowoli za-
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prosiła gości spotkania do wspólnego,
pamiątkowego zdjęcia.
Do zobaczenia za rok!
Małgorzata Grudzińska
Teresa Janielak
Kamil Strzałkowski
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Sukcesy
uczniów
gimnazjum

Szkolny konkurs
muzyczno-plastyczny
„Muzyka
Fryderyka Chopina”

W roku szkolnym 2014/15 uczniowie Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach odnieśli wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Anna Zahorbeńska
Wicedyrektor Gimnazjum

Konkurs

Osiągnięcie
na etapie wojewódzkim

Nauczyciel
przygotowujący

Olimpiada Języka Angiel- • Tugba Altin – laureatka
skiego dla Gimnazjalistów

Kamil Jabbar

Konkurs historyczny MKO

Łukasz Sitkiewicz

• Krzysztof Długosz – laureat

Konkurs polonistyczny MKO • Marta Cendrowska – finalistka

Anna Łupińska

Ortografia na medal

• Stefania Kaczyńska – laureatka

Krzysztof Łupinski

• Dominik Grzybowski – laureat

Anna Łupińska

„Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego” MKO)

• Długosz Krzysztof – udział w etapie Łukasz Sitkiewicz
wojewódzkim

Konkurs ortograficzny
dla uczniów z dysgrafią

• Grzegorz Molak – laureat II miejsce Anna Siberska

III Powiatowy Konkurs
Języka Niemieckiego
(MKO)

• Michał Lech – II miejsce
Lucyna Bajak
• Stefania Kaczyńska – wyróżnienie

Zawody sportowe

Anna Siberska

Miejsce
(etap gminny)

Nauczyciel
przygotowujący

Reprezentowanie szkoły w mistrzo- Łukasz Topyła
stwach powiatu piaseczyńskiego Maciej Krakowski
w koszykówce

Koszykówka chłopców

III miejsce w mistrzostwach powiatu
w koszykówce

Piłka ręczna chłopców

I miejsce w mistrzostwach międzypowiatowych

Piłka ręczna dziewcząt

I miejsce w mistrzostwach gminnych

Liga lekkoatletyczna

• Sebastian Pawelski mistrzostwo po- Łukasz Topyła
wiatu piaseczyńskiego w konku- Maciej Krakowski
rencji skoku w dal, awans do etapu międzypowiatowego
• Michał Ciborowski v-ce mistrzostwo
powiatu piaseczyńskiego w konkurencji skoku w dal, awans do etapu
międzypowiatowego
• Franciszek Miazga v-ce mistrzostwo
powiatu piaseczyńskiego w konkurencji skoku wzwyż, awans do etapu międzypowiatowego
• Anna Gajowniczek v-ce mistrzostwo powiatu piaseczyńskiego
w konkurencji biegu na dystansie
100 m, awans do etapu międzypowiatowego
• Anna Woźniak v-ce mistrzostwo powiatu piaseczyńskiego w konkurencji biegu na dystansie 200 m, awans
do etapu międzypowiatowego

Mazowieckie Igrzyska
Młodzieży Szkolnej,
Siedlce 2015r.
(etap wojewódzki
– najwyższy)

• Franciszek Miazga – brązowy me- Łukasz Topyła
dalista w konkurencji skoku wzwyż Maciej Krakowski
w kat. I/II gim.
• Anna Woźniak i Michał Ciborowski zajmując II miejsca w zawodach
międzypowiatowych wywalczyli awans do etapu wojewódzkiego
MIMS Siedlce 2015r.

Międzynarodowy Konkurs • Stefania Kaczyńska – wyróżnienie Anna Rusek
Matematyczny „Kangur”

• Grzegorz Molak – II miejsce
Konkurs Ortograficzny
Szkół Przyjaznych Uczniom
z Dysleksją

• Dominika Dębowska – I miejsce Olivia Kaczyńska
w kategoriach „Mazurki w tonacjach durowych”, „Polonezy”, „Nokturny”, III miejsce w kategorii
„Utwór dowolny” (ww. w 1. semestrze), I w kategorii „Walce”, II w kategoriach„Preludia” i„Etiudy” (2. semestr)
• Karol Jesiotr – I miejsce w kategorii
„Utwór dowolny” (sem. 1), I w kategorii „Etiudy” (sem. 2)
• Grzegorz Molak – III miejsce
w kategorii „Preludia” i wyróżnienie w kategorii „Etiudy”
• Zuzanna Molak – III miejsce w kategorii „Etiudy”
• Wiktor Kaczor – III miejsce w kategorii „Etiudy”
• Julia Sarnowska – I miejsce w kategorii „Etiudy”
• Michał Florczak – wyróżnienie
w kategorii „Preludia”
• Joanna Bober – I miejsce w kategorii „Polonezy” (sem. 1)

Koszykówka dziewcząt

Międzypowiatowy Konkurs • Szymon Cichocki – I miejsce
Anna Rusek
Matematyczny „Trapez”
• Tymoteusz Kaczyński – I miejsce Aldona Dusza
• Marta Cendrowska – II miejsce
• Kajetan Lech – II miejsce
• Zuzanna Molak – II miejsce
• Dominik Grzybowski – III miejsce
• Marta Hinderer – III miejsce
• Grzegorz Molak – III miejsce
• Karolina Urbala – wyróżnienie
• Stefania Kaczyńska – wyróżnienie

Międzyszkolny Maraton • Stefania Kaczyńska – I miejsce
Anna Rusek
Matematyczny w Raszynie • Marta Cendrowska – III miejsce
Aldona Dusza
• Joanna Bober – IV miejsce
• Karolina Urbala – IV miejsce
• Dominik Grzybowski – IV miejsce
• Szymon Cichocki – wyróżnienie
• Mateusz Karasiński – wyróżnienie
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Partnerstwo szkół
w mozaice
nik stworzył własne, małe
W dniach 27 maja – 3 czerwca 2015r.
już po raz trzeci gimnazjaliści mogli
wyjechać do szkoły partnerskiej, jaką
jest Marie-Curie Gymnasium w Neuss
(Niemcy). Tegorocznym tematem przewodnim było przedstawienie współpracy obu szkół w mozaice. Uczniowie
najpierw przedstawili projekty mozaiki mające symbolizować partnerstwo
szkół. Według wyłonionego najlepszego projektu ułożyliśmy mozaikę, która
została na stałe wmurowana na dziedzińcu szkoły w Neuss. Na uroczystym odsłonięciu mozaiki obecni byli
pracownicy szkoły, pani dyrektor, społeczność uczniowska oraz przedstawiciel prasy. Relację z tego wydarzenia
można przeczytać w internetowym wydaniu czasopisma pod linkiem: http://
www.rp-online.de/nrw/staedte/neuss/
mosaik-als-zeichen-der-partnerschaft-aid-1.5139566 Aby dobrze przygotować się do tego zadania, braliśmy
udział w warsztatach z układania mozaiki w Muzeum Niemiecko-Romańskim w Kolonii, gdzie każdy uczest-

dzieło.
W tym roku wielką
atrakcją był dzień sportu, podczas którego każdy mógł spróbować własnych sił w jeździe na
nartach wodnych. Większość uczestników chętnie skorzystała z okazji
i świetnie się bawiła, natomiast ci którzy się nie zdecydowali, bardzo żałowali.
Podczas pobytu w Niemczech zwiedziliśmy Kolonię, Bonn, Dusseldorf oraz
Aachen. Stałym punktem pobytu jest
wizyta Primarku w Kolonii.
Dzień rodziny również był atrakcją. W tym dniu wszystkie rodziny samodzielnie organizują czas swoim gościom. W tym roku część grupy miała
możliwość spróbowania swoich sił na
profesjonalnej ściance wspinaczkowej.
Wymiana międzynarodowa jest wspaniałym doświadczeniem. Podczas niej
można zarówno doskonalić język obcy,
jak również spotkać wielu nowych ludzi oraz poznać obyczaje innego kraju.

Dużą część tegorocznej wymiany stanowiła grupa uczniów, która uczestniczyła w niej już drugi raz. Oznacza to,
że taki wyjazd jest naprawdę czymś wyjątkowym. Uczniowie dla których był
to pierwszy raz zapewniają, że pojadą również i w kolejnym roku. Jestem
pewna, że każdy uczestnik może poleci
uczestnictwo w wymianie międzynarodowej. Jest to wspaniałe przeżycie, którego nie można doznać w żadnej innej
sytuacji szkolnej.
Ania Gajowniczek
Uczennica kl. 3C

Wymiana polsko-francuska Łazy – Les Herbiers
W maju 2015 roku dwadzieścioro
troje uczniów z Gimnazjum w Łazach
miało możliwość wyjechać do Francji w ramach wymiany polsko-francuskiej. Współpraca między naszą szkołą
a gimnazjum w Les Herbiers trwa już
pięć lat i co roku przyciąga wielu chętnych uczniów.
W tym roku nasz pobyt we Francji
był bardzo atrakcyjny. Mieliśmy moż-

liwość odwiedzenia dwóch znanych
na całym świecie parków, przyciągających co roku rzesze turystów: park naukowy Futuroscope w mieście Poitiers
oraz park o tematyce historycznej Puy
du Fou. Zwiedzaliśmy też położone
nad brzegiem Loary urokliwe miasto
Saumur, znane ze wspaniałego zamku
oraz będące miejscem narodzin słynnej francuskiej projektantki mody Coco
Chanel. Podczas pobytu mieliśmy też okazję
zobaczyć groty, będące
miejscem hodowli różnych odmian pieczarek
i grzybów. Podczas pobytu w szkole francuskiej polscy uczniowie
uczestniczyli w warsztatach kulinarnych,
podczas których uczyli się rozpoznawać regionalne przysmaki
i potrawy. Dzień Rodziny uczniowie spędzili wraz ze swoimi

francuskimi rodzinami nad wybrzeżem Oceanu Atlantyckiego.
Jak co roku podczas wymiany polsko-francuskiej uczniowie nawiązali
wiele przyjaźni oraz mieli możliwość
doskonalenia swoich umiejętności językowych. Dzięki udziałowi w wymianie międzynarodowej uczniowie mają
dużą motywację do nauki języków obcych: francuskiego i angielskiego. Zdają sobie sprawę z przydatności języka
w relacjach z rówieśnikami z innego
państwa.
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Dzień Patrona w Mrokowie

Maria Konopnicka jest z nami już 20 lat!
Obchody 20-lecia nadania
Szkole Podstawowej
w Mrokowie imienia Marii
Konopnickiej
Obchody Dnia Patrona na stałe wpisały się do szkolnego kalendarza uroczystości. To swoiste imieniny naszej
placówki, obchodzone w maju każdego
roku twórczo i radośnie. Święto to bowiem ma propagować znajomość najważniejszych faktów z życia patronki,
jej twórczość, przypominać o wartościach przez nią wyznawanych oraz
promować je wśród dzieci i młodzieży.
Tegoroczne obchody Dnia Patrona miały jednak szczególny charakter, bowiem 23 maja 2015r. przypadała 20. rocznica nadania naszej szkole
imienia Marii Konopnickiej. W związku tym faktem, w piątek 22 maja, odbyła się uroczysta akademia. Rozpoczęła
się ona wprowadzeniem pocztów sztandarowych i odśpiewaniem „Roty”, która
od 1995r. jest hymnem szkoły. W części
oficjalnej nastąpiło powitanie wszystkich zebranych. Tego dnia gościliśmy
u siebie wicepremiera i ministra gospodarki pana Janusza Piechocińskiego,
przewodniczącą rady gminy panią Bożennę Korlak wraz z radnymi z naszego terenu, panią sekretarz gminy Mariolę Uczkiewicz-Kampczyk, dyrektora
ZOPO pana Jacka Bulaka, dyrektorów
szkół z gminy Lesznowola, nauczycieli emerytów, darczyńców i przyjaciół
szkoły. Szczególnie miło nam było powitać w gronie gości ówczesnego dyrektora pana Marka Borucińskiego
i wicedyrektor panią Monikę Pawlak,
inicjatorów działań sprzed 20 lat, któ-

Odśpiewanie „Roty”

rych efektem było nadanie szkole imienia Marii Konopnickiej. Na uroczystość
przybyli także: pan Grzegorz Liwiński
były wójt gminy Lesznowola oraz rodzice i uczniowie, którzy stanowili wówczas składy pocztów sztandarowych,
jak również ksiądz proboszcz Józef Jaworski, który sztandar poświęcił.
Następnie głos zabrała pani dyrektor Małgorzata Perzyna, która w swoim wystąpieniu podkreśliła wartości,
jakimi w życiu kierowała się Maria Konopnicka, tj.: patriotyzm, wrażliwość
na potrzeby innych ludzi, świadome dążenie do rozwoju osobistego i do wyboru własnej drogi życiowej. Ważne miejsce w wystąpieniu pani dyrektor zajęła
część wspomnieniowa, a także przedstawienie faktów związanych z obecnym funkcjonowaniem szkoły. Pani
Małgorzata Perzyna zwróciła uwagę
na to, iż szkołę w Mrokowie wyróżnia
wielokulturowość, bowiem dzieci narodowości chińskiej i wietnamskiej stanowią 10% ogółu uczniów.
Po części oficjalnej „głos zabrała” patronka, która przemówiła do zgromadzonych słowami swoich utworów. Ze
sceny popłynęły podniosłe słowa wierszy o ojczyźnie i miłości, wesołe utwory
dla dzieci, a także nostalgiczne teksty
o ludzkiej niedoli i społecznej niesprawiedliwości. Utwory poetyckie wzbogacała piękna muzyka Chopina, Beethovena, Liszta i Schuberta oraz piosenki
w wykonaniu solistów i szkolnego chóru pod kierunkiem pań: Anety Borysiak
i Kariny Rajman. Fakty z życia pisarki
przedstawione zostały w formie dialogu ucznia z Marią Konopnicką, w rolę
której wcieliła się pani Emilia Elis-Kuźmińska – nasz szkolny pedagog.

Szczególnie ciepło zostało przyjęte
przedstawienie oparte na jednym z najpiękniejszych utworów Konopnickiej –
baśni „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Część artystyczna zyskała bardzo
duże uznanie wśród zaproszonych gości i całej społeczności szkolnej.
Po oficjalnej uroczystości uczniowie
wzięli udział w pikniku przygotowanym przez Radę Rodziców, działającą
przy ZSP w Mrokowie. Nie brakowało
licznych atrakcji, między innymi: dmuchanych zjeżdżalni, trampoliny, basenu z rowerkami wodnymi, kuli na wodzie oraz stolików do gier planszowych.
Rodzice zadbali o poczęstunek, serwując kiełbaski z grilla, popcorn, cukrową
watę i napoje. Wszystkie atrakcje dla
dzieci zostały ufundowane z pieniędzy
Rady Rodziców. Szczególne podziękowania za duży wkład pracy i osobistego zaangażowania należą się: państwu
Klaudii i Łukaszowi Radzkim, paniom:
Agnieszce Sypule, Katarzynie Rogowskiej, Marcie Basińskiej, Magdalenie
Paśnickiej, Magdalenie Toczek oraz
panom Januszowi Górskiemu i Józefowi Jarosowi.
Jak zwykle, przy organizacji imprez
szkolnych, mogliśmy liczyć na pomoc
druhów z OSP w Mrokowie.
22 maja 2015r. z pewnością na długo
pozostanie w naszej pamięci jako dzień
wyjątkowy. Należy jednak podkreślić, że
obchody 20-lecia nadania imienia Marii Konopnickiej Szkole Podstawowej
w Mrokowie to nie tylko majowa uroczystość, bowiem przez cały rok szkolny podejmowane były działania, mające
na celu poznawanie biografii, twórczości oraz miejsc związanych z patronką.

Część artystyczna
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Obsada przedstawienia „O krasnoludkach i sierotce Marysi”

Uczniowie klas pierwszych wspólnie
z wychowawcami i rodzicami przygotowali w grudniu Wieczór Poezji Marii
Konopnickiej. Drugoklasiści wystawili przedstawienie „Na jagody” oraz inscenizacje wybranych wierszy poetki.
Z okazji obchodzonego 2 kwietnia Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci
uczniowie klas czwartych wraz z wychowawcami i dyrektorem szkoły wspólnie
czytali baśń „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Samorząd Uczniowski przygotował, a następnie przedstawił każdej klasie prezentację multimedialną,
przybliżającą postać patronki. Wszyscy
uczniowie brali udział w ciągu całego
roku szkolnego w licznych konkursach,
m.in. recytatorskich, plastycznych oraz

wiedzy na temat życia i twórczości po- tości. Nasza szkoła dokonała tego wyetki. Podczas lekcji bibliotecznych odby- boru przed dwudziestoma laty. Była to
li również wirtualne wycieczki po Mu- decyzja wspólna, głęboko przemyślana,
zeum w Żarnowcu i po dworku Marii a przede wszystkim, z perspektywy minionych 20 lat, trafna.
Konopnickiej w Bronowie.
Agnieszka Kostyra
W ostatnich dwóch tygodniach dużym
Koordynator przedsięwzięcia
zainteresowaniem cieszyły się spotkania z poezją w urządzonym
w holu na I piętrze saloniku
Marii Konopnickiej.
2 czerwca delegacja
uczniów złoży również kwiaty pod pomnikiem Marii Konopnickiej w Warszawie.
Patron to bardzo ważna
postać w życiu szkoły. Wokół
niej buduje się tradycje, wprowadza uczniów w świat war- Salonik Marii Konopnickiej

Sukces gimnazjalistów z Mrokowa
w III Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego
Już od 3 lat nasi uczniowie próbują
swoich sił w Powiatowym Konkursie
Języka Niemieckiego, organizowanym
przez Zespół Szkół w Baniosze pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Góra Kalwaria oraz od 2 lat pod patronatem Mazowieckiego Kuratora
Oświaty. Konkurs co roku cieszy się
dużą popularnością wśród gimnazjalistów powiatu piaseczyńskiego. Miejsce
na podium gwarantuje bowiem dodat-

kowe punkty przy rekrutacji do szkoły
ponadgimnazjalnej.
Także w tym roku mrokowscy uczniowie podjęli wyzwanie i przystąpili do
konkursu, który przebiegał w 2 etapach
– szkolnym i finale międzyszkolnym.
W pierwszym etapie wzięło udział aż
16 trzecioklasistów, wśród których tylko
trójka najlepszych mogła reprezentować
nasze gimnazjum w finale w Baniosze.
Najwięcej punktów zdobyli: Jakub Czekierda (IIIA), Wiktoria Bugalska (IIIA)
i Agata Trześniowska (IIIB). Pozostali uczniowie również uzyskali satysfakcjonujące wyniki, co nas bardzo cieszy.
W dniu 14 maja 2015 r. nasza mrokowska trójka zmierzyła się z 40. rówieśnikami z 13 szkół powiatu piaseczyńskiego. W ciągu 45 minut uczniowie
rozwiązywali test złożony z zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie
tekstu słuchanego, rozumienie tekstu

czytanego, poprawne stosowanie konstrukcji gramatycznych oraz leksyki,
reagowanie językowe oraz znajomość
realiów krajów niemieckojęzycznych.
Z niecierpliwością czekaliśmy na decyzję komisji sprawdzającej testy. Poziom był bardzo wysoki. Nasi uczniowie spisali się znakomicie uzyskując
77%, 84% i 92% punktów. 48 punktów
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na maksymalne 52 zapewniło Kubie
trzecie miejsce w finale oraz 2 dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkoły
ponadgimnazjalnej. Warto podkreślić,
że w obu etapach konkursu Kuba uzyskał ponad 90% punktów, co świadczy
o ogromnym wkładzie pracy w przyswajaniu języka obcego.
Katarzyna Napiórkowska
Nauczyciel języka niemieckiego
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Serdecznie gratulujemy wytrwałości w nauce języka niemieckiego
i życzymy powodzenia w dalszym
rozwijaniu sprawności językowych!
Słowa uznania dla pani Katarzyny
Napiórkowskiej za motywowanie
uczniów do wytężonej pracy J
Dyrekcja szkoły

Projekt „Mini – rozmówki po polsku”, w ramach programu
Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Edukacji i Postępu „STEP”
w partnerstwie z Fundacją Świat na Wyciągnięcie Ręki oraz Fundacją Projekt: Polska
w okresie od 01.10.2014 do 31.07.2015 roku
Od października 2014 do lipca 2015
Stowarzyszenie Edukacji i Postępu
STEP w partnerstwie z Fundacją Świat
na Wyciągnięcie Ręki oraz Projekt: Polska realizują projekt Mini – rozmówki
po polsku, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
W ramach projektu grupa 20 gimnazjalistów (polskich, wietnamskich
i chińskich) z Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie w dniach 19.0130.01.2015 wzięła udział w 15. warsztatach twórczych, w czasie których
stworzyli metodą projektową narzędzie komunikacyjne – obrazkową grę
mini-rozmówki. Zajęcia te prowadzone były przed artystkę fotografkę Martę Kotlarską i trenerkę międzykulturową Aleksandrę Ośko.

W trakcie udziału w projekcie uczestnicy zdobyli umiejętności z zakresu
pracy w grupie wielokulturowej, planowania i tworzenia scenografii, konstruowania aparatów otworkowych,
wykonywania zdjęć za pomocą aparatów otworkowych oraz pracy w ciemni.
Stworzona w ramach projektu gra
ma na celu pomoc nowym uczniom
imigrantom w komunikacji po polsku
z nauczycielami i polskimi kolegami,
a także w nauce języka polskiego i w
adaptacji w szkole w nowym kraju. Projekt zaangażował młodzież gimnazjalną w proces integracji uczniów polskich i cudzoziemskich.
Gra będzie stanowić ważną pomoc
edukacyjną dla uczniów cudzoziemskich, nie znających języka polskiego.
Zostanie również stworzona wersja is-

Pod takim hasłem zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi
w ZSP w Mrokowie. Tegoroczny program, dostosowany do grup wiekowych uczniów klas 4-6 oraz I-III gimnazjum, poruszał tematykę zmian klimatu
w ujęciu lokalnym i globalnym. Wspólne spotkania w sali gimnastycznej miały
charakter lekcji, do których każda klasa przygotowała się wcześniej pod kie-

Nie podgrzewaj klimatu!
runkiem wychowawcy, według zaproponowanego scenariusza. Skutki zmian
klimatu klasy czwarte zilustrowały wymyślonymi symbolami graficznymi,
klasy piąte i szóste opracowały to zagadnienie w postaci mapy pojęć. Klasy
gimnazjalne otrzymały teksty źródłowe

landzka gry, która będzie wykorzystywana przez dzieci polskie rozpoczynające naukę w Islandii.
Rozmówki zostaną wydrukowane
i zaprezentowane w 5 szkołach na terenie Gminy Lesznowola, dzięki czemu
trafią one do około 3000 uczniów i ich
nauczycieli. Na zakończenie projektu
odbędzie się również wystawa, w czasie której zaprezentowane zostaną prace uczniów stworzone w ramach projektu, wykorzystane na kartach do gry.
Gra w obu wersjach językowych zostanie umieszczona w wersji PDF na
stronie Stowarzyszenia Edukacji i Postępu STEP www.2b.art.pl oraz na stronach partnerów projektu: Fundacji
Świat na Wyciągnięcie Ręki www.swiaty.org.pl oraz Projekt:Polska www.projektpolska.is

w postaci notatek prasowych o skutkach
zmian klimatu w Polsce i na świecie.
Wypracowane materiały reprezentanci klas umieszczali na przygotowanych
mapach konturowych Polski i świata.
Powstałe mapy ukazywały obszary
najbardziej nękane przez powodzie,
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gradobicia, ulewy, huragany i podtopienia, prezentowały skalę problemu
oraz przekonywały, że problem zmian
klimatycznych nie jest odległy, bo dotyczy również naszego kraju.
Dodatkowym elementem spotkania
gimnazjalistów były krótkie filmy ukazujące problem strat w rolnictwie na
skutek powodzi w Bangladeszu, wojen
o wodę w Etiopii, podnoszenia się poziomu wody w Nepalu i następstw huraganów w Brazylii. Dla uczniów szkoły
podstawowej atrakcją był niewątpliwie
występ taneczny ucznia klasy czwartej
oraz pokaz Eko-mody przygotowany

przez uczennice z koła Młodzi Ekolodzy.
Spotkanie było dobrą okazją na podsumowanie akcji zbiórek makulatury
oraz konkursu „Tajemnice przyrody”
dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Laureaci oraz finaliści konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy i upominki oraz
cząstkowe oceny bardzo dobre bądź celujące z przyrody.
Uczniowie z zainteresowaniem śledzili przebieg spotkania, którego celem było nie tylko zwrócenie uwagi na
globalne zmiany klimatu, ale również
uświadomienie sobie, że każdy z nas ma
wpływ na obecne zmiany środowiska
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przyrodniczego i na stan naszej planety.
W czasie spotkań uczniowie mieli możliwość podania swoich propozycji działań – co mogą zrobić by „nie podgrzewać
klimatu”, a dwójka uczniów gimnazjum
prowadzących podsumowała wypowiedzi. Liczne propozycje uczestników spotkania pozwalają mieć nadzieję, że edukacja ekologiczna w szkołach przełoży
się na wykształcenie nawyków działań
na rzecz planety w życiu codziennym.
Aneta Michalczyk
i Jolanta Januszewicz
Organizatorzy spotkania

Co słychać w Zespole Szkół Publicznych
w Mysiadle?
Ale Meksyk!
Kto był na ostatnich warsztatach
o kulturze Meksyku, ten wie, jak smakują NAJOSTRZEJSZE CUKIERKI
ŚWIATA. Uczniowie naszego gimnazjum mieli okazję dowiedzieć się, że istnieją słodycze, które wcale nie są słodkie, wręcz przeciwnie, są słone i ostre
– z dodatkiem przyprawy chili. Podobno Meksykanie je uwielbiają.
Warsztaty prowadziła pani Zofia
Piotrowska-Kretkiewicz – pasjonatka kultury meksykańskiej, doskonały
tłumacz języka hiszpańskiego i naukowiec współpracujący z Uniwersytetem
CIESAS w Meksyku. Nasz gość przywiózł ze sobą różnorodne pamiątki, rekwizyty i wyroby artystyczne wytworzone i używane przez mieszkańców
tego bardzo barwnego kraju Ameryki.
Uczniowie oglądali oryginalne kostiumy, chusty i naczynia.
Duża część warsztatów dotyczyła najważniejszego święta w Meksyku, czyli Dia de los Muertos (Święto
Zmarłych). Pani Zofia zaprezentowała uczniom ołtarze przygotowywa-

ne z okazji tego święta. Gimnazjaliści mieli okazję zobaczyć również „La
Catrina” – symboliczną, meksykańską komiczną figurkę przedstawiającą śmierć, czyli szkielet ubrany w najlepsze suknie i kapelusze.
Warsztaty o Meksyku zmykają tegoroczny cykl spotkań o Ameryce Łacińskiej przygotowany przez Instytut Kultury Latynoamerykańskiej „Sollares”.
Mamy nadzieje, że w przyszłym roku
będziemy nadal spotkać się z kolejnymi osobami, które przeniosą nas w klimat odległych krajów hiszpańskojęzycznych.
Maja Leszczyńska
Nauczyciel języka hiszpańskiego

Uczniowie tworzą
dzieło sztuki współczesnej
Grupa uczniów gimnazjum od marca
uczestniczyła w warsztatach „Estetyka
Współczesności”, organizowanych w naszej szkole przez Stowarzyszenie Aqueduct przy współpracy z Centrum Sztuki
Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Przez ostatnie miesiące przyglądaliśmy się sztuce z rozmaitych perspektyw. Między innymi próbowaliśmy ustalić, czy sztuka się skończyła
oraz odpowiedzieć na pytanie o granice działalności artystycznej. Wychodząc od sztuki egipskiej, poprzez dzieła renesansowych mistrzów i twórczość
niepokornych impresjonistów, śledziliśmy procesy, które otworzyły drzwi
najważniejszych sal wystawowych pisuarom Duchampa, kwadratom Malewicza czy autodestrukcyjnym maszynom-rzeźbom Tinguely’ego.
Rysując abstrakcyjne zwierzęta w duchu twórczości Mondriana i van Doesburga stawialiśmy pytanie o harmonię w świecie oraz o to, co w żółwiu
czy króliku najistotniejsze. W ślad za
surrealistami próbowaliśmy sięgnąć
w głąb naszej podświadomości. Tworząc zaś dadaistyczne wiersze rzuciliśmy wyzwanie artystycznym standardom oraz kategorii sensu.
Pytanie o sens powracało zresztą nieustannie w trakcie warsztatów. Sens instalacji Ai Wei Weia, złożonej z milionów, deptanych przez zwiedzających,
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Dzięki tak doskonałym rezultatom
osiągniętym przez szóstoklasistów, nasza szkoła uplasowała się w najwyższym (czyli 9) przedziale skali staninowej średnich wyników wszystkich
szkół w Polsce.
Znakomity wynik naszych szóstoklasistów wzbudził ogromną radość całej
społeczności szkolnej, a przede wszystkim nauczycieli, którzy w dużej mierze są jego współautorami. Zarówno
uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom serdecznie gratulujemy, a naszej
młodzieży życzymy podobnych sukcesów w dalszej edukacji.
Małgorzata Gajcy
Wicedyrektor ZSP w Mysiadle

Konkurs teatralny
Grupa uczniów z gimnazjum w Mysiadle wzięła udział w konkursie teatralnym Totalnie Teatralnie w Grodzisku Mazowieckim. Konkurs odbył się
22. 05. w Grodziskim Centrum Kultury
i była to już jego siódma edycja.

Zespół nauczycieli matematyki

Sprawdzian szóstoklasistów
1 kwietnia szóstoklasiści napisali
swój pierwszy poważny sprawdzian.
Do sprawdzianu przystąpili uczniowie
trzech klas szóstych. W tym roku, poza
umiejętnościami z zakresu języka polskiego i matematyki, po raz pierwszy
mieli możliwość sprawdzenia swojego
poziomu wiedzy z języka angielskiego.
Wyniki sprawdzianu z pewnością mogą
być źródłem satysfakcji dla uczniów
oraz nauczycieli, ponieważ nasza szkoła uzyskała ogólną średnią 80,3%.
Część
druga
Język
angielski

Część pierwsza
OGÓŁEM

Uczniowie naszej szkoły, niezmiennie od lat, biorą udział w różnorodnych
konkursach przedmiotowych. Konkursy matematyczne cieszą się niemałym
zainteresowaniem. W ciągu bieżącego roku nasi uczniowie uczestniczyli w konkursie „Mazowieckie Talenty” organizowanym przez Kuratorium
Oświaty w Warszawie, Międzynarodowym Konkursie ”Kangur Matematyczny”, a także w Międzypowiatowym
konkursie matematycznym „Asik” – dla
uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej
oraz „Trapez” – dla uczniów gimnazjum.
Jak co roku nasi uczniowie świetnie
się spisali i w zmaganiach matematycznych odnieśli sukcesy w postaci bardzo
dobrych wyników i wyróżnień oraz nagród za I, II i III miejsca. Poniżej lista
osób nagrodzonych:
• „Kangur matematyczny”
–– Kategoria Żaczek (klasa 2 szkoły podstawowej)
Laszkowski Eryk – wyróżnienie
Nowak Tymon – wyróżnienie
Matysiak Julia – wyróżnienie
–– Kategoria Maluch
(klasa 3 szkoła podstawowa)
Zadara Tymon – wynik bardzo
dobry
Otto Julia – wyróżnienie
Kasznia Michał – wyróżnienie
–– Klasa 4 szkoła podstawowa
Skład Staś – wynik bardzo dobry
Grodzka Wiktoria – wynik bardzo dobry

Wszystkim serdecznie gratulujemy
oraz życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.

Matematyka

Nasze sukcesy

Giżewska Katarzyna – wyróżnienie
Kotala Wiktor – wyróżnienie
Podębski Jakub – wyróżnienie
Surgał Andrzej – wyróżnienie
–– Kategoria Beniamin – klasa 5
Skład Krzysztof – wyróżnienie
–– Kategoria Kadet
Trzaska Michał – wyróżnienie
Zieliński Kacper – wyróżnienie
Giżewski Jakub – wyróżnienie
Kasznia Piotr – wyróżnienie
• Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny „ASIK”
–– Podębski Jakub kl.4 – III miejsce
–– Skład Krzysztof kl.5 – II miejsce
–– Krzyżanowski Bartłomiej kl.6 –
wyróżnienie
• Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny „TRAPEZ”
–– Trzaska Michał kl.2 gim – I miejsce
–– Szlęzak Klara kl.1 gim– wyróżnienie

Język polski

porcelanowych ziaren słonecznika.
Sens sennej wizji z teledysku Otherside zespołu Red Hot Chili Peppers. Sens
niepokojących zmagań z materią Alberta Burriego. Niewątpliwie pojawi się też
ono niejednokrotnie podczas zwiedzania wystawy Piotra Bosackiego Sprawa
jest w załatwianiu.
Przede wszystkim jednak pytanie to
nieodłącznie towarzyszy uczestnikom
warsztatów w trakcie prac nad ich własnym dziełem. Z końcem maja uczniowie przystąpili bowiem do realizacji własnego pomysłu. W dniach 23-25 czerwca
efekt ich działań będzie można obejrzeć
w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Wystawie będzie towarzyszył katalog z opisem dzieł i grup ze
wszystkich szkół uczestniczących w projekcie. Już teraz zapraszamy do odwiedzenia CSW!
Paweł Ciesielski
Nauczyciel etyki
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Wynik szkoły

83,4

77

80,3

90,4

Wynik gminy
Lesznowola

80,9

74

77,6

90,4

Wynik powiatu
piaseczyńskiego

79,5

68,3

74,1

86,5

Wynik województwa
75,6
mazowieckiego

63,8

69,8

80,4

Wynik ogólnopolski

61

67

78

73

Dzień wcześniej młodzi aktorzy, którzy tworzą szkolny zespół teatralny pod
opieką p. Pawła Hermanowskiego, zaprezentowali swoje przedstawienie
w szkole, dla rodziców i nauczycieli.
Zarówno występ w szkole, jak i ten
na konkursie, zostały dobrze przyjęte
przez publiczność. Sukcesem członków zespołu jest również to, że scenariusz przedstawienia stworzyli oni
w całości samodzielnie. Grodziskiego
festiwalu grupie z Mysiadła nie udało się jednak wygrać. Mimo tego młodzież uznała, że należy potraktować
ten występ jako cenne doświadczenie
na przyszłość.
Udział w konkursie rozbudził w naszych gimnazjalistach duże ambicje
i już snują oni plany dotyczące kolejnego spektaklu.
Paweł Hermanowski
Opiekun koła teatralnego
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III Gminne Mistrzostwa
w Tabliczce Mnożenia

Dnia 12.05.2015 roku w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej zostały rozegrane III Gminne Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia. Do
mistrzostw przystąpili reprezentanci szkół podstawowych z Mrokowa,
Łaz, Nowej Iwicznej, Lesznowoli i Mysiadła. Mistrzostwa zostały rozegrane
w dwóch kategoriach wiekowych klasy II i III szkoły podstawowej. Łącznie
w mistrzostwach wzięło udział 77 zawodników, którzy rywalizowali między
sobą biorąc udział w czterech grach indywidualnych; „Olimpijczycy”, „Krzyżak”, „Szeryf”, „Prymus” i jednej drużynowej „Ekspres”. Każdy uczestnik
mistrzostw brał udział w każdej grze
indywidualnej i cztery osoby wytypowane przez opiekunów w grze drużynowej. W wyniku końcowej klasyfikacji
komisja konkursowa w składzie: Anna
Soćko, Katarzyna Kapuścik, Agnieszka Bartykowska wyłoniła w każdej kategorii wiekowej i grze trzy pierwsze
miejsca.

GRY INDYWIDUALNE
• Olimpijczycy kl. II
–– I miejsce – Adam Powęski, Nowa
Iwiczna
–– II miejsce – Aleksandra Matyja,
Nowa Iwiczna
–– III miejsce-Alan Pawlik, Nowa
Iwiczna
• Olimpijczycy kl. III
–– I miejsce – Ewa Jabłońska, Łazy
–– II miejsce – Mateusz Jadczak,
Mysiadło
–– III miejsce – Sylwia Wielgasiewicz, Łazy

• Krzyżak kl. II
–– I miejsce – Alan Pawlik, Nowa
Iwiczna
–– II miejsce – Adam Powęski,
Nowa Iwiczna
–– III miejsce – Aleksandra Matyja,
Nowa Iwiczna
• Krzyżak kl. III
–– I miejsce – Mateusz Jadczak, Mysiadło
–– II miejsce – Tran Rojewski, Nowa
Iwiczna
–– III miejsce – Szymon Zieliński,
Nowa Iwiczna
• Prymus kl. II
–– I miejsce – Bartosz Orłowski,
Mroków
–– II miejsce – Emil Kiliański, Mroków
–– III miejsce – Ing Yi Li, Mroków
• Prymus kl. III
–– I miejsce – Mateusz Szot, Nowa
Iwiczna
–– II miejsce – Maksymilian Idzik,
Łazy
–– III miejsce – Maks Kowszewicz,
Mroków
• Szeryf kl. III
–– I miejsce – Mateusz Szot, Nowa
Iwiczna
–– II miejsce – Bartosz Pliszka, Mroków
–– III miejsce – Szymon Staranowicz, Nowa Iwiczna

GRA DRUŻYNOWA „EKSPRES”
• Ekspres klas III
–– I miejsce – drużyna z Łaz w składzie:
»»Ewa Jabłońska
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»»Julia Ciach
»»Maksymilian Idzik
»»Maja Piotrowicz
–– II miejsce – drużyna z Nowej
Iwicznej w składzie:
»»Franciszek Rudzik
»»Tran Rojewski
»»Wiktor Kafar
»»Szymon Zieliński
–– III miejsce – drużyna z Nowej
Iwicznej w składzie:
»»Szymon Staranowicz
»»Mateusz Szot
»»Jakub Janeczek
»»Natalia Grabczuk
• Ekspres klas II
–– I miejsce – drużyna z Mrokowa
w składzie:
»»Bartosz Orłowski
»»Krzysztof Dębski
»»Emil Kiliański
»»Przemysław Karolak
–– II miejsce – drużyna z Mrokowa
w składzie:
»»Iing Yi Li
»»Wiktoria Małczyńska
»»Jan Kustek
»» Kacper Wiśniewski
–– III miejsce – drużyna z Nowej
Iwicznej w składzie:
»»Marcin Kozdroń
»»Alan Pawlik
»»Adam Powęski
»»Aleksandra Matyja
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów. Serdeczne podziękowania za wkład i pracę kierujemy opiekunom przygotowującym
uczestników do III Mistrzostw Tabliczki Mnożenia.
Organizatorzy
Anna Soćko
Katarzyna Kapuścik
Agnieszka Bartykowska

Uroczyste obchody święta
Konstytucji 3 Maja
Apel drugoklasistów
30 kwietnia w naszej szkole odbył
się uroczysty apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uro-

czystość przygotowały klasy II c i II d
pod kierunkiem Pań Anny Bulak, Justyny Ilczewskiej oraz Renaty Paterewicz-Makowskiej.
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O odpowiednią
scenografię zadbali Pani Małgorzata Woźniak-Kłoda oraz Pan
Marek Ciężkowski.

Świetlica
też świętuje
3 Maja
Uczniowie przypomnieli ważne fakty z historii osiemnastowiecznej Polski.
Drugoklasiści wcielili się w role ówczesnych władców tj. króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, carycy
Rosji Katarzyny, cesarza Austrii Franciszka Józefa, króla Prus Fryderyka.
Dokonali symbolicznego rozbioru Polski. Przedstawili także scenę z obrad
Sejmu Wielkiego, moment uchwalenia
konstytucji. Apel zakończył się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego.

W kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbył się uroczysty apel
w świetlicy szkolnej pod kierunkiem
wychowawców U.Kalisz, A.Klimek
i J.Pachniewskiej.
Pierwszaki pięknie recytowały wiersze. Brzmiały pieśni patriotyczne. Rodzice bili brawa. Podsumowanie przypadło w udziale pani dr Agnieszce
Huber, która podkreśliła jak ważne to
dla nas Polaków Święto.
Składamy serdeczne podziękowania
Rodzicom i uczniom klas pierwszych:

• kl.Ic. Lence Buczyńskiej, Zuzi Winiarek, Julii Rosińskiej
• kl.Id. Ali Sierkowskiej, Ali Krzciuk,
Mateuszowi Jasińskiemu
• kl.If. Gabrysi Woźniak, Maksowi Małkowi, Kubusiowi Godosowi, Adrianowi Ambroziakowi, Ryszardowi Staranowiczowi.
Dziękujemy Pani Katarzynie Rajkowskiej za piękną dekorację i Pani Annie
Meder za rekwizyty.
Urszula Kalisz
Wychowawca świetlicy

Warzywa i owoce
w szkole

W ramach prowadzonej w świetlicach naszej szkoły akcji „Zdrowo żyj”
przeprowadzono cykl zajęć i pogadanek zwiększających świadomoś zdrowotnych walorów owoców i warzyw,
wyrabianiu zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci oraz poznanie zasad zdrowego stylu życia.
Podczas tej akcji zaprezentowano
dzieciom prezentacje multimedialne informujące o profilaktyce chorób i zdrowotnych walorach owoców
i warzyw. Zorganizowano dla dzieci konkurs pt. „Warzywno-owocowe ludki”, naukę piosenek o zdrowiu,
wyświetlono cykl filmów
o zdrowiu i zdrowym odżywianiu, w podsumowaniu akcji przeprowadzono
quizy i zagadki tematycznie związane ze zdrowiem
uczniów.

Duży wkład w cykl
zajęć miała Pani pielęgniarka Katarzyna Geszprych, która
swoimi pogadankami na temat zdrowia
rozbudziła w dzieciach świadomość
konieczności dbania o zdrowie spożywając warzywa i owoce. Inicjatorem
kampanii „Zdrowo żyj” jest dostawca
mleka, warzyw i owoców do szkół firma AGMAR.
Katarzyna Rajkowska
Wychowawca świetlicy

LAUREACI KONKURSU
„WARZYWNO-OWOCOWE LUDZIKI”
–– 1 miejsce Bartłomiej Bożek
–– 2 miejsce Adrian Ambroziak
–– 3 miejsce Kuba Godos
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Wakacje w Lesznowoli – oferta dla dzieci i młodzieży

Akcja Lato 2015
Wakacje bez wyjazdu też mogą
być udane! Akcja Lato, to jak co roku
ogromna ilość letnich atrakcji przygotowanych przez szkoły w Gminie Lesznowola. Akcja Lato odbywać się będzie
w okresie od 1 do 24 lipca br. w godz.
7.00-17.00. Wśród wielu atrakcji, które
przygotowały lesznowolskie szkoły są
zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz kulturalno-edukacyjne, które dostosowane
są do wieku i zainteresowań uczestników. W ofercie są wyjazdy na basen,
kręgle, do kina i muzeów, jak również

zajęcia w szkołach – plastyczne, sportowe, taneczne, muzyczne, a nawet kulinarne. Szczegóły dotyczące zapisów
oraz harmonogram zajęć można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych szkół oraz na stronie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
(www.zopo.pl).
Gmina Lesznowola nie zapomniała
również o swoich najmłodszych mieszkańcach. Gminne przedszkola będą
pełniły w okrasie wakacji dyżury według poniższego harmonogramu:

Relacja ze spektaklu „Katyń”.

Historia o nich nie zapomniała
W niedzielę, 19 kwietnia 2015 r.,
w parafii w Starej Iwicznej miał miejsce spektakl teatralny pt. „Katyń – …
w tył głowy” w wykonaniu Polskie-

go Teatru Historii. Sztuka w reżyserii Sebastiana Dylnickiego zrealizowana została w 75. rocznicę zbrodni
katyńskiej oraz 5. rocznicę katastrofy

Biuletyn Informacyjny nr 56 – 2015

• 01.07 – 10.07.2015 r.		
Gminne Przedszkole w Mysiadle
• 13.07 – 24.07.2015 r.		
Gminne Przedszkole w Lesznowoli
• 27.07 – 07.08.2015 r.		
Gminne Przedszkole w Jastrzębcu
• 10.08 – 21.08.2015 r.		
Gminne Przedszkole w Kosowie
• 24.08 – 31.08.2015 r.		
Gminne Przedszkole w Zamieniu.
Wszystkie przedszkolaki są mile widziane – z pewnością nie zabraknie dla
nich atrakcji!
Ciekawą i zróżnicowaną ofertę przygotował także Gminny Ośrodek Kultury – szczegóły na plakatach poniżej.
Jacek Bulak
Dyrektor ZOPO

smoleńskiej, które obchodzimy w tym
roku.
Przedstawienie jest hołdem oddanym
blisko 22 tysiącom polskich oficerów
Wojska i Policji, z których dużą część
stanowili oficerowie rezerwy – naukowcy, lekarze, inżynierowie, nauczyciele,
prawnicy, urzędnicy, przedsiębiorcy,
a także duchowieństwo kilku religii.

Kultura

Biuletyn Informacyjny nr 56 – 2015

Zginęli oni od strzału, z broni krótkiej, w tył głowy z rąk NKWD, a zatem
z mocy samego Związku Sowieckiego.
Wrzucono ich do masowych grobów

w Katyniu, Miednoje, Piatichatkach,
Bykowni i prawdopodobnie Kuropatach na terenie obecnej Białorusi.
W sztuce wystąpiło trzech aktorów:
Natasza (Małgorzata Zyta Nowak), Staszek (Patrycy Hauke) oraz Iwan (Marcin Włosiński). Akcja spektaklu łączy
dwa światy. Współczesność reprezentuje Natasza, imprezowa studentka,
która, niby we śnie, trafia do obozu
jenieckiego w Kozielsku. Tu spotyka
Staszka – żołnierza Wojska Polskiego
oraz Iwana – oficera NKWD. Jest maj
1940 roku. Tak skonstruowany scenariusz sprawia, że znajdujemy się w samym centrum prawdziwych wydarzeń,
a sztuka jest poruszająca i przejmująca. Warto wspomnieć, że osoba Staszka wzorowana jest na autentycznej postaci – Henryku Gorzechowskim, który
ocalał wraz z ostatnim transportem jeńców do Katynia. Spektakl ma mocne
źródłowe oparcie historyczne, gdyż
przygotowany został w porozumieniu
ze Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska
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w Katowicach, a ponad 80% dialogów
pochodzi z listów, pamiętników i notatek zamordowanych oficerów.
Teatralne wydarzenie, pod patronatem Wójt i Samorządu Gminy Lesznowola oraz Gminnego Ośrodka Kultury
w Lesznowoli, można było zrealizować
także dzięki uprzejmości proboszcza
parafii w Starej Iwicznej – ks. Dariusza
Gocłowskiego. Serdecznie dziękujemy!
Anna Piekutowska
GOK Lesznowola

Wernisaż i prezentacja książki prof. Grzegorza Kołodki

„Następne pokolenie”
i „Droga do teraz” w OKNIE

W piątek 17 kwietnia 2015 r. w Galerii
Wystaw Artystycznych OKNO w GOK
Lesznowola w Starej Iwicznej przy
ulicy Nowej 6 odbyło się spotkanie
z prof. Grzegorzem W. Kołodko. Spotkanie połączone było z promocją naj-

nowszej książki Pana Profesora
pt. „Droga do teraz” oraz wernisażem wystawy fotografii pt.
„Następne pokolenie”. Na wystawie możemy obejrzeć scenki z życia najmłodszego pokolenia ludzi w 31 krajach świata.
Zdjęcia ilustrują sytuację ekonomiczną,
społeczną i demograficzną na świecie.
Najnowsza książka Pana Profesora
„Droga do teraz” mówi o historii Polski związanej z transformacją i towarzyszącymi jej reformami i polityką.

Spotkanie prowadzili: Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli p. Jolanta Walentyna Sobolewska
oraz p. Jan Drewicz pracownik GOK.
Powitali Pana Profesora wraz z małżonką oraz zaproszonych gości, wśród
których znaleźli się p. Maria Jolanta Batycka-Wąsik – Wójt Gminy Lesznowola,
Radni Gminy Lesznowola – p. Jerzy Wiśniewski i p. Krzysztof Klimaszewski,
Przewodniczący Rady Sołeckiej Starej
Iwicznej p. Jerzy Jastrzębski oraz ks.
kapelan Ryszard Gołąbek.
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Kultura

Wieczór rozpoczął się od koncertu dedykowanego prof. Grzegorzowi
W. Kołodce. Wystąpili Maciej Miecznikowski i Krzysia Górniak, którzy wykonali utwory z projektu muzycznego
pt. Tribute to Nat King Cole. Artyści
zachwycili publiczność mistrzostwem
wykonania znanych przebojowych
utworów wybitnego amerykańskiego
muzyka jazzowego i piosenkarza.
Po koncercie oficjalnego otwarcia
wystawy dokonała p. Maria Jolanta
Batycka-Wąsik – Wójt Gminy wraz
z Dyrektor GOK. Wręczyła Panu Profesorowi bukiet kwiatów i podziękowała za udostępnienie fotografii na
wystawę i osobiste przybycie na jej
otwarcie.
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Następnie Jan Drewicz przybliżył publiczności postać prof. Grzegorza W. Kołodko, mówiąc także o jego najnowszej
książce „Droga do teraz”. Twórczość
prof. Grzegorza W. Kołodko wzbudza
od dawna ogromne zainteresowanie.
Trylogia „Wędrujący świat”, „Świat na
wyciagnięcie myśli” oraz „Dokąd zmierza świat” stała się światowym bestsellerem. Na spotkanie przybyło wiele osób
chcąc zapoznać się z najnowszą książką
autora „Droga do teraz” oraz oczywiście
zdobyć autograf. Pan Profesor z chęcią
opowiadał o książce. Jej tematem jest
ocena transformacji ustrojowej i przemiany społeczno-gospodarcze, które
miały miejsce w Polsce po 1989 roku. To
bardzo cenna i ważna pozycja, zwłasz-

cza dla nas – Polaków. Może pozwoli na
uniknięcie w przyszłości błędów, które zostały popełnione w okresie przemian, a które Pan Profesor bezlitośnie
demaskuje.
Następnie prof. Grzegorz W. Kołodko
zaprosił wszystkich do zwiedzenia wystawy. Każde z 35 zdjęć zostało przez
Pana Profesora omówione. Te bardzo ciekawe komentarze dały nam obraz sytuacji młodego pokolenia w różnych zakątkach świata.
Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek oraz
do stoiska z książkami Pana Profesora,
gdzie autor rozdawał autografy.
Jan Drewicz
GOK Lesznowola

XVII Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej

Rozśpiewane przedszkolaki mają głos
16 kwietnia 2015 r, w filii Gminnego Ośrodka Kultury w Mysiadle, odbył się XVII Gminny Konkurs Piosenki Konkurs Piosenki Dziecięcej. Wzięły
w nim udział dzieci w czterech kategoriach wiekowych – klasy 0, klasy 1-2,
klasy 3-4 oraz klasy 5-6. W tym roku,
w drodze eliminacji szkolnych, do etapu gminnego zakwalifikowało się 67
uczniów reprezentujących przedszkola
oraz szkoły podstawowe z terenu gminy Lesznowola.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Lesznowoli – Jolanta Walentyna Sobolewska. W skład
jury weszli: Agnieszka Lis, Maria Borecka oraz Piotr Łapiński.
Jury przyznało następujące nagrody:
• Kategoria: klasy 0
–– 1. Adam Leśniak – NP NUTKA
w Piasecznie
–– 2. Tomek Korzeniewski – NP
NUTKA w Nowej Iwicznej
–– 3. Julia Kamińska – Niepubliczna
Katolicka Szkoła w Magdalence
–– wyróżnienie:
»»Julia Korcz – GP Jastrzębiec
»»Barbara Borowska – NP NUTKA Stara Iwiczna
»» Monika Górecka – GP Zamienie
• Kategoria: klasy 1-2
–– 1. Noemi Busz – Szkoła Marzeń
–– 2. Magdalena Mętel – ZSP Łazy
–– 3. Maria Kowacka – ZSP Łazy

–– wyróżnienie:
»»Zuzanna Tucka – Szkoła Marzeń
»»Franciszek Kempa – ZSP Lesznowola
»»Natalia Kurzac – ZSP Łazy
• Kategoria: 3-4
–– 1. Nadia Ratowska – ZSP w Mysiadle
–– 2. Anna Manowska – GOK Lesznowola Nowa Iwiczna
–– 3. Julia Ciach – ZSP Łazy
–– wyróżnienie
»»Barbara Latos – ZSP Łazy
»»Bartłomiej Żukowski – ZSP
Mroków
»» Agata Osmólska – ZSP Mysiadło
Kategoria:5-6
–– 1. Gabriela Kurzac – ZSP Łazy
–– 2. Maja Dudkiewicz – ZSP Lesznowola

–– 3. Katarzyna Dubieniecka – ZSP
Lesznowola
–– wyróżnienie:
»»Bartosz Rawiak – ZSP Mroków
»»Patrycja Leszczyńska – ZSP
Mysiadło
»»Magda Burzyńska – ZSP Mysiadło
Oficjalne ogłoszenie wyników oraz
uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień
miało miejsce 30 kwietnia 2015 r. Współfundatorem nagród, oprócz GOK Lesznowola był także Mazowiecki Związek
Pracodawców w Gminie Lesznowola, na
wydarzeniu reprezentowany przez jego
Prezesa – Jacka Arendarskiego.
Bardzo się cieszymy, że konkurs cieszy się tak dużym zainteresowaniem
i zapraszamy do udziału już za rok!
Paulina Sokołowska
GOK Lesznowola

Wieści z biblioteki
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W Mysiadle…

Biblioteka na nowo
Filia w Mysiadle jest największą placówką biblioteczną na terenie gminy
Lesznowola, którą regularnie odwiedza liczne grono czytelników. W lokalu
przy ul. Topolowej 2 mieści się od 2008
roku. Wśród zarejestrowanych użytkowników znajdują się m. in. mieszkańcy: Mysiadła, Nowej Iwicznej, Starej Iwicznej, Zamienia, Zgorzały, części
gminy i miasta Piaseczno oraz warszawskiego Ursynowa. Nie ma się co
dziwić, że w związku z ogromną liczbą
czytelników, po siedmiu latach intensywnego użytkowania, pomieszczenia
zaczęły wymagać remontu.
W ostatnich latach biblioteki przeżywają swój renesans. Kojarzą się już
nie tylko z zakurzonymi regałami i grobową ciszą, ale stanowią centrum rozwoju (a nawet rozrywki) zarówno dla
starszych jak i młodszych. Do tego by
otworzyć się na nowe działania i inicjatywy w bibliotece nie wystarczą jednak
same dobre chęci i głowy pełne pomysłów – potrzebne jest również dogodne miejsce. Dzięki „Programowi Wieloletniemu Kultura +” prowadzonemu
przez Instytut Książki w Krakowie, nasze plany o zmodernizowaniu lokalu
i podniesieniu jego standardu, zaczęły się materializować. Kwota w wysokości 150 tysięcy złotych pozyskanych
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego oraz 50 tysięcy wkładu własnego, pozwoliła na szereg działań, wśród
których znalazły się m. in. odnowienie okien i drzwi, wymiana instalacji elektrycznej
i telekomunikacyjnej, montaż
klimatyzacji, malowanie pomieszczeń,
wydzielenie przytulnej strefy dla dzieci (dopasowanie mebli, wyposażenie
w siedziska i sofę), zmodernizowanie
czytelni komputerowej, zainstalowanie
ekranu i rzutnika, zakup nowych regałów oraz utworzenie dwóch przestronnych stanowisk do obsługi czytelnika.
Remont biblioteki w Mysiadle trwał
od początku marca do końca kwietnia.
Pierwsi czytelnicy pojawili się w odnowionym lokalu 4 maja. W pracach związanych z modernizacją pomieszczeń
brały udział nie tylko firmy remontowe,
ale i sami pracownicy biblioteki. Dzięki wspólnej mobilizacji i połączeniu sił
udało nam się nie tylko wyremontować
pomieszczenia, ale również przejść do
nowoczesnego systemu bibliotecznego
MAK +, dzięki któremu proces obsługi
czytelnika (wypożyczenia, zwroty, rezerwacje) oraz wprowadzanie nowych
pozycji przebiegają znacznie sprawniej.
Oficjalne, uroczyste otwarcie z udziałem przedstawicieli Samorządu miało
miejsce we wtorek 26 maja o godzinie

Z ostatniej chwili:

Informacje o referendum
Ogólnokrajowe referendum
już we wrześniu!
W dniu 15 czerwca 2015 Prezydent
RP zarządził ogólnokrajowe referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla Państwa. Pytania referendalne mają następujące brzmienie:
• Pytanie pierwsze – „Czy jest Pani/
Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”
• Pytanie drugie – „Czy jest Pani/Pan
za utrzymaniem dotychczasowego
sposobu finansowania partii poli-

tycznych z budżetu państwa?”
• Pytanie trzecie – „Czy jest Pani/Pan
za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co
do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”
Referendum odbędzie się w całej Polsce dnia 6 września 2015 roku, w godz.
6.00 – 22.00.
W związku z kalendarium czynności związanych z przeprowadzeniem
referendum, do 7 sierpnia 2015 r. prosimy o zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez
podmioty uprawnione (partie politycz-

10.00. Ukończenie remontu nie było jednak jedyną okazją do świętowania. Dokładnie trzydzieści lat wcześniej, czytelnicy przekroczyli próg filii bibliotecznej
w Mysiadle po raz pierwszy. Początkowo mieszcząca się w hotelu robotniczym KPGO przy ul. Osiedlowej, osiem
lat później przeniesiona do pomieszczeń
piwnicznych bloku przy ul. Okrąg 13, by
finalnie w marcu 2008 roku znaleźć swoje miejsce w nowoczesnym przestronnym lokalu, w którym znajduje się do
dziś. Wtorkowej uroczystości towarzyszyła prezentacja multimedialna oraz
krótki wykład na temat historii i zmian,
które dokonały się w bibliotece na przestrzeni trzech dekad.
Zaraz obok książek, to właśnie czytelnik jest spoiwem całego bibliotecznego organizmu. Oczywiste jest zatem, że
jako bibliotekarze pragniemy, by każdy
użytkownik czuł się tu dobrze i wracał
jak najczęściej.
Maja Mościcka

ne, kluby poselskie lub senatorskie,
spełniające warunki stowarzyszenia
i fundacje). Jeżeli liczba zgłoszonych
kandydatów będzie większa niż przewidywana ustawowo liczba – przeprowadzone zostanie publiczne losowanie,
jeśli zaś będzie mniejsza, uzupełnienia
dokonuje Wójt spośród osób stale zamieszkałych na obszarze gminy (wpisanych do stałego rejestru wyborców).
Wszystkie informacje dotyczące referendum będą zamieszczane na stronie BIP Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy (www.lesznowola.pl).
Poniżej zamieszczamy podział Gminy Lesznowola na stałe obwody głosowania wraz z siedzibami Komisji Obwodowych.
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy Lesznowola
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Z ostatniej chwili...
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6 IX 2015 OGÓLNOPOLSKIE REFERENDUM.
WYBORCO – SPRAWDŹ, GDZIE GŁOSUJESZ!
Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Wola Mrokowska, Warszawianka, Garbatka, Jastrzębiec, Mroków, Stachowo, Kolonia Zespół Szkół Publicznych w Mrokowie,
Mrokowska,
ul. M. Świątkiewicz 2A , (HOLL-wejście główne)

2

Stefanowo, Jabłonowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska, Kosów,

3

ŁAZY – ulice: Boczna, Cicha, Diamentowa, Dolna, Gruntowa, Jabłoniowa, Konwaliowa, Łączności, Zespół Szkół Publicznych w Łazach,
Marzeń, Perłowa, Rubinowa, Słowicza, Spokojna, Szmaragdowa, Usługowa, Wąska, Zacisze, ul. Ks. Słojewskiego 1, (WEJŚCIE GŁÓWNE SZKOŁY)
Agatowa, Bażantowa, Bliska, Brylantowa, Bursztynowa, Daleka, Dobra, Działkowa, Familijna,
Grażyny, Jasna, Kameralna, Kręta, Krótka, Kwiatowa, Ks. Słojewskiego, Miła, Podleśna, Polna,
Posępna, Promyka, Przyjazna, Rolna (nr 3, 3a, 3b, 5, 6, 6a, 8), Sasanki, Sezamkowa, Skowronka,
Szafirowa, Szklarniowa, Tęczowa, Turkusowa, Wiejska, Wrzosowa, Aleja Krakowska,
MARYSIN,

4

ŁAZY II – ulice: Irysowa, Lipowa, Lokalna, Makowa, Mała, Produkcyjna, Projektowana, Zespół Szkół Publicznych w Łazach,
Przyszłości, Różana, Rolna (bez nr 3, 3a, 3b, 5, 6, 6a, 8), Skrajna, Sosnowa, Środkowa, Wirażowa, ul. Ks. Słojewskiego 1, (WEJŚCIE OD HALI SPORTOWEJ )
Alternatywy, Masztowa, Perspektywy, Pozytywna, Teatralna, Koncertowa, Muzyczna, Poetycka,
Filmowa,

5

Magdalenka

Centrum Integracji Społecznej w Magdalence
ul. Lipowa 28

6

Władysławów, Wilcza Góra, Jazgarzewszczyzna, Łoziska,

Świetlica we Władysławowie,
ul. Wojska Polskiego 64

7

Lesznowola, Kolonia Lesznowola, Janczewice,

Urząd Gminy w Lesznowoli, ul. GRN 60,

8

Nowa Wola, Podolszyn,

Budynek komunalny przy OSP w Nowej Woli,
ul. I. Krasickiego 215

9

Stara Iwiczna

Świetlica GOK w Starej Iwicznej,
ul. Nowa 6

10

NOWA IWICZNA – ulice: Krążek, Przy Wiatraku, Zakamarek, Kielecka, Do Rynku, Czereśniowa, Zespół Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej,
Poziomki, Zawiła, Malutka, Mozaikowa, Pokrętna, Sadowa, Jaśminowa, Willowa, Cicha, Piękna, ul. I. Krasickiego 56
Stokrotki, Jarzębinowa, Migdałowa, Aleja Zgody, Cisowa, Krasickiego (od nr 61 do 101), (HOLL – wejście główne)
Modrzewiowa, Brzozowa, Dzika, Torowa, Tarniny, Świerkowa, Przebiśniegów, Owocowa,
Niezapominajki, Różana, Graniczna,

11

NOWA IWICZNA – ulice: Zimowa, Szkolna, Gimnazjalna, Krasickiego ( od nr 1 do 60 ), Wiosenna, Zespół Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej,
Spacerowa, Letnia, Jesienna, Kwiatowa, Klonowa, Akacjowa, Porankowa, Mleczarska,
ul. I. Krasickiego 56 (SALA GIMNASTYCZNA)

12

Zgorzała, Zamienie

13

MYSIADŁO – ulice: Gogolińska, Agrestowa, Porzeczkowa, Aronii, Truskawkowa, Borówki, Szkoła Podstawowa w Mysiadle,
Miła, Polna, Polnych Kwiatów, Ogrodowa, Graniczna, Kwiatowa, Krótka, Lipowa, Wierzbowa, ul. Kwiatowa 28
Topolowa,

14

MYSIADŁO – ulice: Okrąg, Osiedlowa, Różana, Łabędzia, Słowicza, Wiejska, Zakręt, Poprzeczna, Filia Gminnego Ośrodka Kultury, Mysiadło,
Goździków, Kuropatwy, Sporna,
ul. Topolowa 2, lok. 106 (budynek MYSZKA )

Zespół Szkół Publicznych w Mrokowie,
ul. M. Świątkiewicz 2A (SALA GIMNASTYCZNA)

Świetlica w Zgorzale, ul. Postępu 99A

UWAGA:
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 6 września 2015 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 6.00 – 22.00
– Lokale przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Święto Gminy na sportowo

Mistrzostwa Gminy Lesznowola w Kolarstwie MTB, Legia MTB Maraton

fea
Zwycięzcy odbierali tro
d
ze
pr
ch
na błonia
iny
Gm
m
Urzęde

Trasa rajdu MTB
przez las w Magdalence
ziła
wad
pro

– między innymi
z rąk Posła Andrzeja Smirnowa

Mini Liga Mistrzów Active Jet Cup 2015

Na stadionie w Nowej Woli
grali zawodnicy z roczników 2006 i 2008

Pokaz Freestyle Football

Nagrody wręczali Wójt M.J. Batycka-Wąsik
i R. Ornowski z ActiveJet

Mecz UKS Lolek – Victoria Głosków

Święto Gminy Lesznowola 2015

Lesz

nowolska Orkiestra Symfoniczna

Warsztaty plastyczne GOK-u

Stoisko pszczelarzy
– z miodem i roślinami

Załoga NZOZ Salus
w Białym Miasteczku,

Ciekawe stoiska – Panie Przodem

Wójt i Przewodnicząca Rady
witają mieszkańców

Konkurs Wiedzy o Gminie

Wąż nie taki straszny...

Kolorowe dmuchańce były oblegane

Żywy herb gminy

Wróżka zachęcała do czytania

W namiocie Urzędu Gminy

Finaliści MasterChefa
zapraszali na pokazy

Przygoda na górce wspinaczkowej

Koncert zespołu ONE

Gwiazda wieczoru Zakopower przyciągnął liczną publiczność

