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Szanowni Mieszkańcy, 
drodzy Czytelnicy!

Przed nami jeden z najpiękniejszych okresów 

w roku – Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, 

a za oknem śnieg i nareszcie prawdziwa zima. 

To widok, od którego już się chyba odzwycza-

iliśmy. Cieszmy się więc świąteczną atmosferą 

i piękną aurą, a w wolnych od zimowych sza-

leństw chwilach, zapraszamy do lektury na-

szego kwartalnika. 

A w nim wyjątkowo obszerny dział Edukacja, 

w którym prezentuje się każda z sześciu gmin-

nych szkół, a także dwa przedszkola. Przekonaj-

my się, jak nasze dzieci spędzają czas w tych 

placówkach. 

W tym wydaniu przypominamy także emocjo-

nujący Bieg po Dynię i uroczyste obchody Na-

rodowego Święta Niepodległości. 

W dziale Warto wiedzieć informujemy m.in. 

o programach pomocowych i systemie od-

śnieżania dróg gminnych. 

W 2022 roku kończy się pierwsza kadencja Lesz-

nowolskiej Rady Seniorów – warto przeczytać 

jak przebiegała i jak przedstawia się struktura 

ludności w wieku senioralnym w naszej Gminie. 

To tylko niektóre z proponowanych tematów – 

zapraszamy do lektury całego Biuletynu. 

Z życzeniami 

zdrowych, spokojnych 

i pachnących choinką Świąt 
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Patriotyczny listopad w Lesznowoli
Listopad, to jeden z tych miesięcy w roku, kiedy mamy okazję zamanifestować swoje przywiązanie do Ojczyzny i szacunek dla po-

koleń rodaków walczących o jej wolność. 11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości, które w kontekście trwającej 

za wschodnią granicą wojny nabrało szczególnego znaczenia. W naszej Gminie obchodziliśmy je podczas trzech wydarzeń. 

Koncert patriotyczny w Nowej Iwicznej

Koncert pt. „Jest taki kraj” odbył  się 9 listopada w hali sportowej 

Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej. Było to wzruszające wido-

wisko słowno-muzyczne w wykonaniu chóru Szkoły Podstawowej 

im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle pod batutą Iwony Manisty-

-Kutryś i recytatorów z tej szkoły. Gościnnie wystąpili artyści Cho-

rea Antiqua - Zespół Tańca Historycznego oraz solistki: Anna Maria 

Adamiak (śpiew operowy), Katarzyna Kopniak i Natalia Stasińska 

(absolwentki SP Mysiadło). Za program artystyczny odpowiadała 

SP w Mysiadle. Koncert został zorganizowany w ramach programu 

Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. 

Edycja 2022, jako jedno z pięciu wydarzeń zorganizowanych przez 

GOK Lesznowola, o czym można przeczytać na 56 str. Biuletynu. 
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Hymn przy pamiątkowym obelisku 

W piątek 11 listopada przed Urzędem Gminy Lesznowola, 

przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych i mieszkańcy 

spotkali się na wspólnym odśpiewaniu hymnu w ramach 

ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu”. O oprawę wydarzenia 

zadbał Zespół Piosenki Biesiadnej MROKOWIACY oraz harcerze 

247 szczepu „Płomienie” im. Szarych Szeregów, który działa przy 

Szkole Podstawowej w Łazach. Okolicznościowe przemówienia, 

w których nie zabrakło odniesień do wojny na Ukrainie, wygło-

sili Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Przewodnicząca Rady Gmi-

ny Bożenna Korlak oraz Poseł na Sejm RP i mieszkaniec gminy 

– dr inż. Maciej Lasek. 

Uroczystość zakończyła się złożeniem przez przybyłe delega-

cje kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym setną rocznicę od-

zyskania Niepodległości oraz pamiątkowym zdjęciem. Dziękujemy 

dzieciom i młodzieży szkolnej wraz z Dyrektorami oraz wszystkim 

Mieszkańcom za udział w uroczystości.
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Polska w oczach Artystów ZAP

Wydarzeniem kończącym uroczyste obchody 

Święta Niepodległości w gminie Lesznowola był 

wernisaż wystawy malarskiej członków Mazo-

wieckiego Oddziału Związku Artystów Plastyków 

(ZAP) pt. „Krajobraz polski”, który odbył się 13 li-

stopada. Prace zostały wyeksponowane w Ga-

lerii fi lii Gminnego Ośrodka Kultury w Mysiadle, 

gdzie można było je oglądać do połowy grud-

nia. Prezentowane obrazy wyszły spod pędzli 

artystów: Katarzyny Bukowskiej, Agnieszki Czer-

wińskiej, Jana Drewicza, Piotra Goławskiego, Elż-

biety Jóźwik, Joanny Pęgier, Bożeny Ratyńskiej, 

Elizy Różowicz, Konrada Siudy, Anny Sobczak, 

Agnieszki Sumińskiej oraz Iwony Szymańskiej.

Relacje fi lmowe z opisywanych wydarzeń patriotycznych dostęp-

ne są na stronie internetowej Urzędu Gminy www.lesznowola.pl 

w zakłace Nasza Gmina/Multimedia. 

Zapraszamy do oglądania!

Tekst i zdjęcia

Agnieszka Adamus 

Kierownik Referatu Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami

Gmina Lesznowola w rankingach
Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego 2022

24 listopada w Warszawie odbyła się Gala Rankingu Gmin Wo-

jewództwa Mazowieckiego, podczas której została ogłoszona lista 

tegorocznych Liderów Rankingu. Gmina Lesznowola znalazła się 

w ścisłej czołówce zajmując 3 miejsce w województwie w katego-

rii gmin wiejskich, 5 miejsce w rankingu ogólnym oraz 1 miejsce 

w powiecie piaseczyńskim i tytuł Lidera powiatowego.

Laureatom dyplomy wręczał m.in. Marszałek Województwa Ma-

zowieckiego Adam Struzik, który objął to wydarzenie patronatem 

honorowym oraz Agnieszka Ajdyn Dyrektor Urzędu Statystyczne-

go w Warszawie. 

Podczas Gali Gminę Lesznowola reprezentowała Wójt Maria Jolan-

ta Batycka-Wąsik oraz Skarbnik Gminy Marta Sulimowicz.

Ranking jest przedsięwzięciem niekomercyjnym i powstaje w opar-

ciu o 16 wskaźników z 4 stref.

Sfera gospodarcza 

1)  Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkań-

ca w latach 2019–2021. 

2)  Średnioroczne wydatki inwestycyjne budżetów gmin na 1 miesz-

kańca w latach 2019–2021. 

3)  Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 

2019–2021. 

4)  Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepod-

legające zwrotowi na fi nansowanie programów i projektów unij-

nych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w la-

tach 2019–2021. 

5)  Udział wydatków bieżących na administrację publiczną w wy-

datkach ogółem budżetów gmin w 2021 r. 

6 Biuletyn nr 79 (2022)

WYDARZENIA 



Sfera społeczna

6)  Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2021 r.

7)  Saldo migracji na 1000 ludności w 2021 r.

8)  Udział długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie lud-

ności w wieku produkcyjnym w 2021 r. (stan w dniu 31 grudnia).

9)  Średni wynik egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.

10)  Udział nakładów na szkolenia pracowników rad gmin i urzędów 

gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację 

publiczną w 2021 r. 

11)  Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa naro-

dowego (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych) na 1 miesz-

kańca w 2021 r. 

12)  Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i in-

nym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publiczne-

go w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2021 r.

13)  Wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opie-

kę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku 

przedprodukcyjnym w 2021 r.

Sfera środowiskowa 

14) Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferyczne-

go i klimatu na 1 mieszkańca w 2021 r.

15) Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w 2021 r. 

(sta n w dniu 31 grudnia). 

Sfera przestrzenna

16)  Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi pla-

nami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogó-

łem gminy w 2021 r. (stan w dniu 31 grudnia). 

Szczegółowy ranking oraz regulamin dostępne są na stronie inter-

netowej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego 2022 r., 
kategoria GMINY WIEJSKIE

1. Michałowice

2. Nadarzyn

3. Lesznowola

4. Jabłonna

5. Stare Babice
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Na początku grudnia poznaliśmy wyniki ogólnopolskiego rankin-

gu Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej „Gmina do-

bra do życia” 2022. Gmina Lesznowola uplasowała się na 16. miejscu 

w kraju w kategorii „Strefy podmiejskie miast na prawach powiatu” 

i na 26. w rankingu ogólnym (z wynikiem 64,88 w skali od 0-100). 

Ranking Gmina dobra do życia” jest rankingiem autorskim, opraco-

wanym przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografi i 

i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk i bada 

jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Ranking powstał na pod-

stawie 63 wskaźników cząstkowych, obejmujących 10 obszarów: 

 1. Środowisko naturalne,

 2. Rozwój demografi czny,

 3. Rozwój społeczno-ekonomiczny,

 4. Rynek pracy,

 5. Warunki mieszkaniowe,

 6. Infrastruktura osadnicza i ład przestrzenny,

 7. Zdrowie i bezpieczeństwo,

 8. Dostępność i jakość usług,

 9. Dziedzictwo, kultura i rekreacja,

 10. Spójność i aktywność społeczna.

W tym roku we współpracy z Instytutem Pokolenia opracowany 

został także dodatkowy Wskaźnik 6OFR, na który składa się 17 z po-

wyższych 63 wskaźników cząstkowych. To wskaźniki, które wpisują 

się w wypracowaną w Instytucie koncepcję 6 Obszarów Funkcjo-

nowania Rodziny, przy pomocy których gmina może wpływać na 

satysfakcję rodzin. 

Pełne wyniki rankingu oraz opis metodologii dostępne są na stro-

nie Serwisu Samorządowego PAP – https://samorzad.pap.pl/kate-

goria/gmina-dobra-do-zycia/ 

Honorowy patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady Ministrów 

Mateusz Morawiecki oraz Związek Miast Polskich, Związek Gmin 

Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich. 

Ranking „Gmina dobra do życia”, kategoria 
„Strefy podmiejskie miast na prawach powiatu” 

 Bieg po Dynię
i Lesznowolskie Święto Dyni 

16 października odbyła się VIII już edycja popularnego i cie-

szącego się dużym zainteresowaniem mieszkańców Biegu 

po  Dynię. Imprezą towarzyszącą jak co roku było gminne 

Święto Dyni. 

W pogodny niedzielny poranek imprezę biegową ofi cjalnie otwo-

rzyli Zastępca Wójta Mirosław Wilusz wraz z Zastępcą Wójta Marcinem 

Kanią, Radnym Jerzym Wiśniewskim, Dyrektorem Centrum Sportu Ra-

fałem Skorkiem i Prezes Fundacji Kochaj Życie Małgorzatą Nowotnik. 

Po powitaniu licznie zabranych uczestników i życzeniach udanej 

zabawy w duchu rywalizacji fair play, biegi rozpoczęły się od kate-

gorii dla dziewczynek (48 uczestniczek) i chłopców (43 uczestni-

ków) z rocznika 2019-2016 na dystansie 100 m. Następnie na linii 

startu stanęły dzieci nieco starsze – dziewczynki i chłopcy z roczni-

ków 2015-2014 (27 uczestniczek i 47 uczestników) i 2013-2012 (28 

uczestniczek i 32 uczestników). Zawodnicy z tej kategorii wiekowej 

mieli do pokonania dystans 300 m. Drugi raz tyle – czyli 600 me-

trów biegły dziewczynki i chłopcy z rocznika 2011-2010 (22 uczestni-

czek i 26 uczestników). Z dystansem 1000 m zmierzyła się młodzież 

z rocznika 2009-2008 (14 uczestniczek i 7 uczestników). 

Biegi poszczególnych grup wiekowych zakończył organizowa-

ny po raz drugi bieg Fundacji Zdrowia i Kultury „Kochaj Życie”, któ-

rej podopiecznymi są dzieci z ciężkimi wadami ortopedycznymi.

Atrakcją główną był bieg na 5 km, którego trasa biegła pobliskimi 

ulicami: Gminną, Ofi cerską, Jedności, Poprzeczną i Szkolną. Na star-

cie stanęło 174 zawodników, natomiast do mety dobiegło 172. Naj-

lepszy czas (15:44) uzyskał Krzysztof Wasiewicz. Jako drugi na metę 

przybiegł Adam Wasilewski, który uzyskał czas (16:54), a jako trzeci 

linię końcową przekroczył Igor Nowakowski z wynikiem 17:48. Naj-

lepszą z pań była Maja Górka, która przybiegła na metę z piętna-

stym wynikiem (19:58). W biegu brał udział także Wicewójt Marcin 

Kania, który wystartował z numerem 453. 

Ranking  „Gmina dobra do życia” 2022

 1. Podkowa Leśna 

 2. Osielsko 

 3. Izabelin 

 4. Kobierzyce 

 5. Dobra Szczecińska 

 6. Suchy Las 

 7. Nadarzyn 

 8. Kąty Wrocławskie 

 9. Stawiguda 

 10. Stare Babice 

 11. Ożarów Mazowiecki 

 12. Tarnowo Podgórne 

 13. Długołęka 

 14. Michałowice 

 15. Józefów 

 16. Lesznowola

 17. Łomianki 

 18. Piaseczno 

 19. Kolbudy 

 20. Kosakowo

Mateusz Ryczywolski

Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami 
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Konkurs na najładniejszą dynię to jeden z licz-

nych atrakcji Lesznowolskiego Święta Dyni. 

Dodatkowo dzieci mogły wziąć udział w warsz-

tatach zorganizowanych przez Gminną Biblio-

tekę Publiczną, zrobić tatuaż brokatowy, kupić 

tanią książkę czy zakręcić kołem fortuny. Na 

Święcie było też dużo stoisk, gdzie można było 

kupić ciasta i przysmaki z dyni, produkty regio-

nalne, rękodzieło i mnóstwo różności.

Mateusz Ryczywolski

Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami 

Film z Biegu po Dynię i Święta Dyni jest dostępny na stronie 

internetowej Urzędu Gminy www.lesznowola.pl w zakłace 

Nasza Gmina/Multimedia. 

Zgodnie z tradycją wszyscy zawodnicy 

otrzymali na mecie pamiątkowy medal 

w kształcie dyni. Dekoracja osób, które 

wywalczyły miejsce na podium, odby-

ła się po biegu głównym. Laureaci ode-

brali pamiątkowe szklane statuetki oraz 

dynie z rąk Skarbnik Marty Sulimowicz, 

Radnej Magdaleny Łyszcz oraz Zastępcy 

Wójta Marcina Kani. Następnie odbyło 

się wręczenie nagród w trzech kate-

goriach w konkursie dla dzieci na naj-

ładniejszą dynię. Konkurs przprowadzili instruktorzy z Gminnego 

Ośrodka Kultury, zaś o nagrody postarał sie Referat Promocji i Ko-

munikacji z Mieszkańcami Urzędu Gminy Lesznowola. Przewod-

niczącą komisji konkursowej oceniającej prace była Radna Marta 

Natalia Maciejak. 
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Co? Gdzie? Kiedy? 
MINI INFORMATOR MIESZKAŃCA

Bezpłatne porady prawne 
w Urzędzie Gminy

Od stycznia 2023 prawnik udzielający porad w rama ch 

bezpłatnej pomocy prawnej będzie dyżurował w Urzę-

dzie Gminy Lesznowola. Porady będą udzielane trzy razy 

w tygodniu – we wtorki i środy w godz. 8.00-16.00 oraz 

w czwartki w godz. 8.00-12.00. Bezpłatna pomoc prawna 

przysługuje następującym osobom: młodzieży do 26 roku 

życia, osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, 

seniorom po ukończeniu 65 lat, osobom fi zycznym, któ-

rym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, 

kombatantom, weteranom oraz osobom zagrożonym lub 

poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową 

lub awarią techniczną.

Sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych

W połowie grudnia Gmina rozpoczęła sprzedaż węgla 

w ramach programu rządowego, na podstawie ustawy 

z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych. Warunkiem skorzy-

stania z programu jest złożenie do Gminy wniosku o za-

kup węgla. Węgiel do naszej gminy dostarcza Polska Gru-

pa Górnicza (PGG), a mieszkańcy mogą go odbierać – po 

wcześniejszej wpłacie na wskazany rachunek bankowy – 

z placu fi rmy Jarper Sp. z o.o. w Kolonii Warszawskiej, we 

wtorki i w soboty. W sprawie szczegółów zakupu węgla 

ze wszystkimi uprawnionymi mieszkańcami, będą kontak-

towali się pracownicy Refertu Gospodarki Komunalnej na 

nr telefonu podany we wniosku. 

Wnioski o zakup węgla po cenach preferencyjnych moż-

na składać do 1 kwietnia 2023 r. 

Odśnieżanie dróg gminnych

W naszej gminie odśnieżaniem i odladzaniem dróg gminnych 

zajmuje się Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Lesznowoli, która 

wygrała przetarg na to zadanie. Drogi podzielone są na kategorie 

i odśnieżane według kolejności – od I do III kategorii. Drogi 

nie objęte kategoriami odśnieżane są na zgłoszenie. Sytuacje 

awaryjne należy zgłaszać do Referatu Dróg i Mostów Urzędu 

Gminy Lesznowola: tel. 22 708 92 07, 22 708 91 45, a poza godzi-

nami pracy Urzędu i w weekendy do wykonawcy: tel. alarmowy 

603 462 212. Wykaz dróg w podziale na kategorie został opubli-

kowany w dziale Warto Wiedzieć na str. 21-23 Biuletynu. 

Wpłatomat w Urzędzie 

Po zamknięciu punktu kasowego w Urzędzie Gminy mieszkańcy 

mają do dyspozycji ogólnodostępny wpłatomat zlokalizowany na 

parterze budynku Urzędu. Wpłatomat obsługuje karty bankowe 

i można dokonać w nim opłat urzędowych bez ponoszenia kosztów 

manipulacyjnych. Urządzenie jest intuicyjne i wyposażone w duży 

ekran. Na życzenie, w jego obsłudze pomogą pracownicy Urzędu. 

Zgłoś projekt w budżecie obywatelskim 

Ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza – do 

dyspozycji mieszkańców jest 25 mln zł. Projekty można składać 

w takich obszarach, jak edukacja publiczna, promocja i ochrona 

zdrowia, transport zbiorowy i drogi publiczne, rodzina, kultura czy 

ochrona zabytków. Nabór projektów trwa do 13 stycznia 2023 r. 

Wszystkie infomacje na stronie www.bom.mazovia.pl 

Agnieszka Adamus

Kierownik Referatu Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami 

Inwestycje wod-kan na koniec roku 2022
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Nowe inwestycje drogowe 
Zakończyła się realizacja trzech inwestycji drogowych na tere-

nie naszej Gminy – budowa ulicy Wąskiej w Woli Mrokowskiej, 

przebudowa ulicy Łąkowej w Kosowie oraz budowa drogowej 

kanalizacji deszczowej w ulicy Granicznej w Nowej Iwicznej (na 

odcinku od ul. Mleczarskiej  do ul. Kwiatowej).

Ulica Graniczna 

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Granicznej w Nowej Iwicz-

nej realizowana była przez fi rmę MABAU Sp. z o. o. w terminie od lip-

ca do października 2022 r. Komisyjny odbiór robót odbył się w dniu 

28.11.2022 r. W ramach inwestycji wybudowano odcinek kanalizacji 

deszczowej o długości ok. 0,5 km wraz z odtworzeniem nawierzch-

ni drogi i regulacją studni oraz zaworów infrastruktury technicznej. 

Ostateczny koszt inwestycji wyniósł 2 440 660,05 zł. Prace w całości 

zostały sfi nansowane ze środków Gminy Lesznowola.

Ulica Wąska 

Inwestycja budowy ul. Wąskiej realizowana była przez fi rmę 

FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp. K. w okresie od maja do października 2022 r. 

Wykonane roboty zostały komisyjnie odebrane bez uwag w dniu 

13.10.2022 r. W ramach budowy ulicy Wąskiej (na odcinku od Al. Kra-

kowskiej do ul. Postępu) wykonano pas jezdny szerokości 6,0 m, ciąg 

pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m, kanalizację deszczową oraz sieć 

oświetlenia ulicznego. Projekt obejmował również przebudowę sieci 

energetycznej niskiego napięcia oraz sieci telekomunikacyjnej. Do-

datkowo robotami objęty został również odcinek ul. Łącznej, gdzie 

wybudowany został wspólny dla obu dróg odcinek kanalizacji desz-

czowej. Całkowity koszt budowy drogi wyniósł 5 867 100,00 zł. Re-

alizacja została dofi nansowana z programu Rządowego Funduszu 

Polski Ład w kwocie 3 800 000,00 zł.

 

Dobiegły prace przy budowie II etapu kanalizacji sanitarnej w Ste-

fanowie, Kolonii Warszawskiej, Marysinie cz. Wschodnia, Wólce Ko-

sowskiej część wschodnia, w ulicach Pogodna, Krzywa i Al. Karkowska 

w Marysinie, Ułanów w Kolonii Warszawskiej, Ułanów i Letniskowa 

w Stefanowie.

Zadanie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyj-

nej i kanalizacji ciśnieniowej o łącznej długości ponad 5860 m wraz 

z przyłączami, 9 przepompowni przydomowych i 3 przepompow-

nie sieciowe. Koszt robót budowlanych to 6 322 200 zł brutto.

Obecnie trwają procedury odbiorowe. Po ich zakończeniu miesz-

kańcy będą mogli dokonać podłączenia budynków do sieci kana-

lizacji sanitarnej. 

Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Bocz-

nej od Górskiego w Mrokowie, trwają procedury odbiorowe insta-

lacji wod-kan w ul. Złotniczej w Mrokowie. 

Wykonano odcinek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Sa-

dowej w Nowej Iwicznej. Dobiegają końca prace przy budowie od-

cinaka przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Prostej 

w Warszawiance.

O tym pamiętamy! 

Przy wykonywaniu podłączenia budynku należy pamiętać 

o trzech rzeczach.

1. Należy powiadomić Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Ko-

munalne (LPK) o planowanym podłączeniu i ustalić termin 

kontroli wykonanego podłączenia. WAŻNE! Elementy in-

stalacji ulegające zakryciu (zasypaniu) bezwzględnie mu-

szą być sprawdzone przez Pracowników LPK przed zasy-

paniem wykopu. Nr tel. do LPK: (22) 757 94 32.

2. Należy spisać stan i numer lic znika wody w dniu podłącze-

nia budynku do instalacji kanalizacji sanitarnej. 

3. Należy zawrzeć umowę na odbiór ścieków z Lesznowolskim 

Przedsiębiorstwem Komunalnej. Przy zawieraniu umowy 

na odbiór ścieków prosimy o okazanie do wglądu aktu no-

tarialnego własności podłączanej nieruchomości oraz do-

wodu osobistego.

Joanna Żurkowska-Beta

Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji 

Ulica Graniczna w Nowej Iwicznej/Mysiadle

Ulica Wąska w Woli Mrokowskiej
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Bilet Metropolitalny 
– Lesznowolska Karta Mieszkańca 2023. 

Bilet Metropolitalny – Lesznowolską Kartę Mieszkańca mogą 

otrzymać mieszkańcy gminy Lesznowola, którzy płacą podatek do-

chodowy od osób fi zycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie, 

a w zeznaniu podatkowym deklarują, że ich miejscem zamieszka-

nia jest gmina Lesznowola. 

Kartę Mieszkańca mogą otrzymać także członkowie ich rodzin 

w wieku do 18 roku życia, a w przypadku osób uczących się – do 

26 roku życia. Każdy z członków rodziny będzie posiadał swoją sper-

sonalizowaną kartę – ze swoim zdjęciem oraz imieniem i nazwi-

skiem. Karta jest wydawana niezależnie od osiąganych dochodów.

Karta uprawnia do następujących zniżek w środkach lokalnego 

transportu zbiorowego, według załączonej tabeli. 

Rodzaj biletu
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Bilet 30 dniowy imienny normalny 
– 2 strefa

98 zł 14 zł 112 zł

Bilet 30 dniowy imienny ulgowy 
– 2 strefa

49 zł 7 zł 56 zł

Bilet 30 dniowy imienny normalny 
– 1,2 strefa

166 zł 14 zł 180 zł

Bilet 30 dniowy imienny ulgowy 
– 1,2 strefa

83 zł 7 zł 90 zł

Bilet 90 dniowy imienny normalny 
– 2 strefa

250 zł 32 zł 282 zł

Bilet 90 dniowy imienny ulgowy 
– 2 strefa

125 zł 16 zł 141 zł

Bilet 90 dniowy imienny normalny 
– 1,2 strefa

406 zł 54 zł 460 zł

Bilet 90 dniowy imienny ulgowy 
– 1,2 strefa

203 zł 27 zł 230 zł

Gmina Lesznowola chce w ten sposób docenić Mieszkańców, 

którzy płacą podatki na jej terenie. Jednocześnie Mieszkańcy, którzy 

składając swój PIT, jako miejsce zamieszkania wskażą gminę Lesz-

nowola, będą mieli udział w jej rozwoju. Wtedy ponad 37% z pła-

conych przez Mieszkańca podatków wróci do gminy. Pieniądze te 

przeznaczane są między innymi na fi nansowanie szkół i przedszkoli 

oraz inwestycje infrastrukturalne. Jakość i liczba nowych inwestycji 

jest uzależniona przede wszystkim od udziału w podatku dochodo-

wym, który stanowi główne źródło dochodów gminy.

Aby otrzymać Bilet Metropolitalny – Lesznowolską Kartę Mieszkań-

ca, należy złożyć wniosek. Wszystkie informacje o zasadach wyda-

wania Karty znajdują się na stronie internetowej Gminy Lesznowola 

www.lesznowola.pl w zakładce Strefa Mieszkańca/Karta Mieszkańca 

i Bilet Metropolitalny. Informacje można również uzyskać telefonicz-

nie dzwoniąc pod nr (22) 708 93 60 lub w siedzibie Urzędu Gminy 

Lesznowola przy ul. Gminnej 60 w Lesznowoli, w pokoju nr 19. 

ty
 

n
a 

a

ó

 2023. 

Dorota Czajkowska

Kierownik Referatu Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Ulica Łąkowa

Przebudowa ul. Łąkowej w Kosowie realizowana była w listopa-

dzie 2022 r., a roboty komisyjnie odebrano w dniu 28.11.2022 r. In-

westycja obejmowała wykonanie na długości 0,721 km nakładki 

asfaltowej wraz z korektą istniejącej podbudowy. Całkowity koszt 

przebudowy drogi wyniósł 678 960,00 zł. Inwestycja została dofi -

nansowana ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie 

z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do grun-

tów rolnych kwotą 284 000,00 zł. 

Jacek Sulej

Referat Dróg i Mostów

Ulica Łąkowa w Kosowie
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MIAS Mazowsze 2022

Dotacje 
dla lesznowolskich Sołectw

Nowa Wola, Janczewice, Stara Iwiczna, Jazgarzewszczyzna i Mroków – to Sołectwa, które otrzyma-

ły dofi nansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckie-

go Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”.

W jakiej kwocie i na co zostały przyznane dotacje? 

• 3 702,91 zł – Mroków – „Modernizacja placu zabaw w sołectwie 

Mroków”.

 Dofi nasowanie na wymianę urządzenia zabawowego na ogól-

nodostępnym placu zabaw i rekreacji w Mrokowie przy ul. Marii 

Świątkiewicz. Realizacja: Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.

• 7 380,00 zł Stara Iwiczna – „Modernizacja placu zabaw w sołec-

twie Stara Iwiczna” 

 Zakup wraz z montażem bezpiecznego podłoża na ogólnodo-

stępnym placu zabaw i rekreacji w Starej Iwicznej przy ul. Rekre-

acyjnej. Realizacja: Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.

• 6 539,73 zł – Jazgarzewszczyzna – „Doposażenie placu zabaw 

w sołectwie Jazgarzewszczyzna”. 

 Zakup i montaż betonowych stołów do ping-ponga i do piłka-

rzyków na ogólnodostępnym placu zabaw i rekreacji. Realiza-

cja: Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.

• 10 000 zł – Nowa Wola, Janczewice – „Zakup wyposażenia dla OSP 

w Nowej Woli”. 

 Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego i środków ochro-

ny osobistej strażaków OSP Nowa Wola potrzebnych do skom-

pletowania umundurowania bojowego. Realizacja: Komendant 

Gminny OSP.

Joanna Misiak

Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrzych

Plac zabaw w Mrokowie

Plac zabaw w Starej Iwicznej po modernizacji

Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jazgarzewszczyzna

Wyposażenie dla OSP w Nowej Woli
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 Mazowsze dla Działkowców 2022 

Dotacje dla ROD z terenu gminy Lesznowola

Nowe czujniki jakości powietrza 

– już są!

Rodzinne Ogrody Działkowe z terenu gminy Lesznowola zrealizo-

wały zadania inwestycyjne z udziałem środków dofi nansowania Pro-

gramu Mazowsze dla działkowców 2022 i budżetu Gminy Lesznowola:

W ramach Zadania pn. „II etap remontu instalacji elektrycznej 

na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ‘’Transportowiec’’ 

w Stefanowie” wymieniono ostatnie dwa stare, ponad 40-letnie 

złącza kablowo-pomiarowe na nowoczesne, spełniające aktualne 

normy w zakresie bezpiecznego użytkowania, o większej trwałości, 

funkcjonalności i estetyce.

W ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci monitoringu na te-

renie Rodzinnego Ogrodu Działkowego STEFANOWO” zmo-

dernizowano i rozszerzono na cały obszar ogrodu istniejący system 

monitoringu, który z uwagi na ograniczone własne środki fi nanso-

we w 2019 r. obejmował tylko alejkę główną.

Joanna Misiak

Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Zakończył się montaż czujni-

ków, dzięki którym mieszkań-

cy gminy Lesznowola mogą 

sprawdzić aktualną jakość po-

wietrza w swojej okolicy, a tak-

że w stolicy i 16 sąsiadujących 

z nią gminach. 

W ramach komponentu „E-Środowisko” projektu „Wirtualny War-

szawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, współfi nansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazo-

wieckiego na lata 2014-2020, zamontowano ponad 160 czujników, 

w tym 5 na terenie naszej gminy. Zamontowana sieć monitoringu 

powietrza jest jedną z największych w Europie. Zakup został sfi nan-

sowany w 80% ze środków unijnych. 

Czujniki mierzą zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi PM10, 

PM2,5, a także – co jest nowością – PM1, czyli pyłami, których śred-

nica nie przekracza 1 mikrometra. 

Oprócz tego wszystkie czujniki mierzą zanieczyszczenie dwutlen-

kiem azotu, a część urządzeń zlokalizowanych z dala od ulic – do-

datkowo ozonem.

W Gminie Lesznowola nowe czujniki jakości powietrza zostały za-

montowane na budynkach publicznych w 5 lokalizacjach: 

• Szkoła Podstawowa w Łazach (ul. Łączności 56)

• Szkoła Podstawowa w Mysiadle (ul. Ogrodowa 13)

• Szkoła Podstawowa w Lesznowoli (ul. Szkolna 6)

• Szkoła Podstawowa w Zamieniu (ul. Waniliowa 7)

• Szkoła Podstawowa w Mrokowie (ul. M. Świątkiewicz 2a) 

Dane pomiarowe są dostępne dla każdego na p latformie IoT 

pod adresem: https://iot.warszawa.pl/ 

Joanna Misiak

Koordynator Virtual WOF

Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych      
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Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy

Drony antysmogowe 
nad Lesznowolą 

Gmina Lesznowola, podobnie jak i inne gminy na tere-

nie całego kraju, boryka się z problemem spalania przez 

mieszkańców niewłaściwych paliw w piecach i kotłach, 

szczególnie tych pozaklasowych. 

W związku z tym na terenie całej gminy, w szczególno-

ści w miejscach, w sprawie których otrzymywano zgłosze-

nia o możliwym spalaniu odpadów, odbyła się kontrola 

z wykorzystaniem dronów. Kontrole odbywały się w dniach 

16-30 listopada br. Na realizację tego zadania Gmina Lesz-

nowola otrzymała dotację od Marszałka Województwa Ma-

zowieckiego.

 Założeniem realizacji zadania była identyfi kacja gazowych 

i pyłowych zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem dro-

na antysmogowego oraz zlokalizowanie posesji emitujących 

zanieczyszczenia w wyniku stosowania niedozwolonych pa-

liw bądź spalających odpady. 

Kontrole były przeprowadzane przez dwa bezzałogowe statki 

powietrzne (drony), z których jeden pełnił funkcję nawigatora, 

a drugi wyposażony był w głowicę pomiarową pozwalającą 

na pomiar substancji zawartych w dymie wydobywającym 

się z komina. Czujnik umożliwiał pomiary:

• stężenia pyłów zawieszonych PM10, PM 2,5, PM 1, 

• stężeń substancji takich jak formaldehyd, chlorowodór, cy-

janowodór, tlenki azotu, siarkowodór, amoniak, lotne związ-

ki organiczne. 

Podczas kontroli zostały wykonane usługi pomiaru substancji 

wskazującej na możliwe spalanie odpadów oraz pomiar stężeń 

pyłów do wyznaczenia obszarów o najgorszej jakości powie-

trza. Dane uzyskane z pomiarów w czasie rzeczywistym wyko-

rzystane zostały podczas kontroli. W ramach zadania wykonano 

50 kontroli za pomocą wynajętych bezzałogowych statków 

powietrznych (ilość zgodna z zapisami Programu Ochrony Po-

wietrza dla województwa mazowieckiego). Próbę badawczą 

wytypowano z uwzględnieniem zgłoszeń mieszkańców o spa-

laniu niedozwolonych paliw oraz losowo w gospodarstwach, 

w których w dniach kontroli wydobywał się dym z komina. Kon-

trole przeprowadzane zostały przez Urzędnika, który posiadał 

stosowne upoważnienie od Wójta, w porozumieniu z policją 

(jeśli wymagana była interwencja). Pobrano także próbki po-

piołu w takiej samej ilości, jak ilość przeprowadzonych kontro-

li w ramach zadania.

Następnie pobrane próbki popiołu wysłane zostały do 

akredytowanego laboratorium. Badanie ma na celu określe-

nie czy mieszkaniec, u którego dokonano kontroli spala nie-

dozwolone odpady.

Wykonane kontrole zwróciły uwagę mieszkańców na ko-

nieczność zapoznania się z zapisami mazowieckiej uchwały 

antysmogowej i na konieczność ich przestrzegania. Dziekki ak-

cji poznaliśmy skalę problemu na terenie Gminy Lesznowola, 

co pozwoliło na skonstruowanie dokładnego harmonogra-

mu walki z niską emisją. Wykonana w latach wcześniejszych 

inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła została wy-

korzystana przy przeprowadzaniu kontroli antysmogowej. 

Przeprowadzone działania zapewniły również spełnienie wy-

mogów zawartych w Programie Ochrony Powietrza dla wo-

jewództwa mazowieckiego.

Mamy nadzieję, że przeprowadzona akcja kontroli palenisk 

z pewnością przyczyni się do poprawy jakości na powietrza 

na terenie naszej gminy. 

Joanna Piwowarska

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zadanie pn. 

„Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Lesznowola” 

współfi nansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
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Energia elektryczna 
– jak oszczędza Gmina? 

Wzrost cen energii i gazu, wysoka infl acja, spadek dochodów z PIT 

w połączeniu ze wzrostem wydatków bieżących oraz nałożonym na 

samorządy ustawowym obowiązkiem zmniejszenia o 10% całkowitego 

zużycia energii elektrycznej, postawiły samorządy w bardzo trudnej 

sytuacji. Nasza Gmina wdrożyła program oszczędnościowy, który 

pozwoli na zachowanie ciągłości świadczenia usług publicznych.

W jaki sposób oszczędzamy?

Działania w zakresie oszczędzania energii elektrycznej, ciepła i wody 

dotyczą Urzędu Gminy, placówek edukacyjnych – gminnych szkół 

i przedszkoli oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy i in-

stytucji kultury: Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, Gminnego 

Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

1.  Ogrzewanie budynków użyteczności publicznej

 – W dni wolne od pracy oraz po zakończeniu dnia pracy reduk-

cja ogrzewania do niezbędnego minimum.

2.  Oświetlenie wewnątrz i na zewnątrz budynków użyteczności pu-

blicznej po godzinach funkcjonowania placówek.

 – Ograniczenie do niezbędnego minimum oświetlenia, zarów-

no w ciągach komunikacyjnych wewnątrz budynku, jak i na ze-

wnątrz budynku (np. latarnie, punkty świetlne przed wejściem).

3. Wyłączenie oświetlenia wchodzącego w skład identyfi kacji wizu-

alnej Gminy jak witacze i neony, wyłączenie fontann, rezygnacja 

z oświetlenia okolicznościowego np. w okresie świątecznym.

4. Oszczędzanie energii, ciepła i wody na stanowiskach pracy.

 – Pracownicy zostali zobligowani m.in. do: niedogrzewania i nie-

wychładzania pomieszczeń, drukowania jedynie niezbędnych do-

kumentów, wyłączania urządzeń nieużywanych a znajdujących 

się w trybie czuwania lub uśpienia, w miarę możliwości rezygna-

cji z oświetlenia sztucznego na rzecz naturalnego . 

Działania obejmujące cały teren gminy 
– oświetlenie uliczne.

Wprowadziliśmy wyłączanie oświetlenia ulicznego w godzinach 

nocnych – od 23.00 do 4.30 wraz z regulacją zegarów astronomicz-

nych włączających latarnie rano. Oświetlenie uliczne nie będzie 

działało w nocy na wszystkich ulicach z wyłączeniem dróg krajo-

wych (ul. Puławska, Al. Krakowska) i wojewódzkiej (ul. Słoneczna). 

Mirosław Wilusz

Zastępca Wójta Gminy Lesznowola
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Na pytania dotyczące obligacji przychodowych, które będą emitowane przez Lesznowolskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne, odpowiada Skarbnik Gminy Lesznowola – Marta Sulimowicz. 

Obligacje przychodowe 
– kompendium wiedzy

Redakcja: Po informacji o decyzji w sprawie emisji przez gminną spół-

kę Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne (LPK) obligacji przycho-

dowych, w mediach społecznościowych, i nie tylko, pojawiło się wiele 

komentarzy. Wśród nich padło nawet stwierdzenie o kreatywnej księ-

gowości, a tymczasem obligacje przychodowe to instrument, który na 

rynku fi nansowym funkcjonuje już od kilkunastu lat. Skąd takie opinie?

Marta Sulimowicz – O to trzeba zapytać autorów komentarzy. 

Prawdopodobnie wynika to z niewiedzy osób, które takie opinie 

formułują. Obligacje przychodowe funkcjonują na rynku od lat. Jest 

to jeden z instrumentów dłużnych wykorzystywanych przez gmi-

ny i spółki komunalne. 

Red. Spróbujmy więc uporządkować wiedzę na ten temat. Jakie akty 

prawne regulują emisję i wykup obligacji przychodowych i kto może 

je emitować?

M.S. Obligacje przychodowe to obligacje przeznaczone do fi nan-

sowania inwestycji samorządowych, takich jak wodociągi i kanali-

zacje, budowa i utrzymanie dróg, lotniska i porty morskie, inwesty-

cje z zakresu energetyki i ochrony środowiska. Przychód z emisji 

obligacji przychodowych przeznacza się na obsługę inwestycji i na 

spłatę zobowiązań z obligacji. 

Kwestie związane z obligacjami przychodowymi reguluje Ustawa 

o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku (Dz. U. 2015, poz. 238). 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o obligacjach, prawo do emisji obli-

gacji przychodowych przysługuje takim podmiotom jak spółka ak-

cyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb 

Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek 

samorządu terytorialnego posiadają (same lub wspólnie z inną jed-

nostką samorządu terytorialnego lub innym związkiem tych jedno-

stek) więcej niż 50 proc. udziałów, a głównym przedmiotem działal-

ności spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych lub 

wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej. Warto w tym 

miejscu pokreślić, że emitent obligacji – czyli Lesznowolskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne – jest w 100 proc. spółką gminną. 

Red. Na czym polega różnica w stosunku do tradycyjnych obligacji?

M.S. Cechą wyróżniającą obligację przychodową jest ów przychód, 

który – oprócz tego, że użycza nazwy samej obligacji – tłumaczy 

jej ekonomiczny sens. Założeniem obligacji przychodowej jest bo-

wiem, aby zobowiązanie zostało spłacone z konkretnego przychodu.

Red. Ile podmiotów w Polsce wyemitowało obligacje przychodowe?

M.S. Z mojej wiedzy wynika, że jest to co najmniej kilkanaście – 

ponad dwadzieścia podmiotów. W Polsce jest to raczej niszowy in-

strument wybierany głównie przez samorządy, natomiast na świe-

cie obligacje przychodowe są często stosowane przy fi nansowaniu 

projektów infrastrukturalnych.

Red. Jakie są główne zalety tego typu obligacji?

M.S. Po pierwsze – zobowiązania z obligacji „spłacają” się przycho-

dem z przedsięwzięcia fi nansowanego obligacjami, więc źródło 

spłaty obligacji przychodowych jest jasno określone. Po drugie 

– środki z przychodów z przedsięwzięcia gromadzone są na wy-

odrębnionym rachunku i nie podlegają egzekucji. Prawo pierw-

szeństwa do przychodów z przedsięwzięcia lub majątku przedsię-

wzięcia przysługuje nabywcom obligacji. Obligacje przychodowe 

są więc atrakcyjnym i bezpiecznym instrumentem dla instytucji fi -

nansowych.

Red. Czyli krótko mówiąc – nabywca obligacji przychodowych jest za-

spokajany przed innymi wierzycielami emitenta i ma gwarancję, że nie 

straci pieniędzy?

M.S. Tak, obligatariusz (czyli nabywca obligacji)  ma prawo zaspoko-

ić się z danych przychodów z pierwszeństwem przed innymi wie-

rzycielami emitenta. Dodatkowo, emitent może również wskazać 

inne przedsięwzięcia niż te, które zostało sfi nansowane ze środków 

uzyskanych z emisji obligacji, z którego przychodów obligatariusz 

będzie miał pierwszeństwo zaspokojenia. Jest to więc bardzo bez-

pieczny instrument fi nansowy. 

Red. W jaki sposób i w jakiej wysokości zostanie określone oprocento-

wanie tych obligacji?

M.S. Spółka współpracuje z doradcą fi nansowym oraz prawnym, 

wspólnie z którymi negocjuje warunki fi nansowania z kilkoma in-

stytucjami fi nansowym, aby wybrać optymalny wariant.

Red. Jak często będą wypłacane odsetki?

M.S. Okres odsetkowy nie został jeszcze ustalony. Spółka jest w trak-

cie weryfi kacji wysokości swoich przychodów i będzie ustalała z in-

stytucjami fi nansowymi najbardziej dogodny i bezpieczny okres od-

setkowy dla tej inwestycji.

Red. Czy obligacje będą sprzedane po wartości nominalnej (tj. warto-

ści wykupu), czy też z premią lub dyskontem do tej wartości?

M.S. Po wartości wykupu.

Red. Jaki będzie termin do wykupu tych obligacji?

M.S. Termin wykupu został określony tak, aby możliwa była obsłu-

ga obligacji w sposób pozwalający na prowadzenie niezakłóconej 

działalności przez Spółkę – na okres 20 lat.

Red. Komu obligacje przychodowe LPK będą oferowane – czy będzie 

to emisja publiczna, czy do znaczonych inwestorów?

M.S. Obligacje będą oferowane wybranej instytucji fi nansowej 

w drodze prowadzonego aktualnie postępowania.

Red. Czy jest duże zainteresowanie emisją obligacji? 

M.S. Tak – właśnie czekamy na oferty i będziemy wybierać najko-

rzystniejszą.

Red. Dziękujemy za rozmowę.
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PROGRAM 
„STOP SMOG” 
– trwa nabór wniosków 

Program wspiera wymianę lub likwidację źródeł ciepła 

i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jed-

norodzinnych.

CEL PROGRAMU

Ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości 

powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej bu-

dynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na 

rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budyn-

kach mieszkalnych jednorodzinnych.

PRÓG DOCHODOWY

• Dla jednego członka gospodarstwa domo-

wego nie przekracza 175% kwoty najniższej 

emerytury w gospodarstwie jednoosobo-

wym,

• oraz 125% tej kwoty w gospodarstwie wie-

loosobowym.

POZIOM WSPARCIA

Wysokość przyznawanego dofi nanso-

wania wyniesie nawet do 100% kosztów 

przedsięwzięcia.

ZAKRES PROGRAMU

Realizacja przedsięwzięć w budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych (również 

komunalnych) polegająca na:

• wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych 

źródeł ciepła na niskoemisyjne,

• termomodernizacji,

• podłączeniu do sieci gazowej,

• zapewnieniu budynkom dostępu do ener-

gii z instalacji (pompa ciepła + panele fo-

towoltaiczne),

• zmniejszeniu zapotrzebowania budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych na energię 

dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania 

i podgrzewania wody użytkowej.

Zapraszamy Mieszkańców do złożenia pisemnej dekla-

racji uczestnictwa i wniosku o udział w projekcie. Doku-

menty są dostępne w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola 

oraz na stronie: www.lesznowola.pl

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

• Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych 

UG Lesznowola – tel. (22) 70 89 131

• Doradca Energetyczny Stop Smog w UG Lesznowola – 

tel. 797  444 015 

wsparcie dzia a
samorz dów na 

rzecz poprawy 
jako ci powietrza 

i przeciwdzia ania 
ubóstwu 

energetycznemu

Nabór do Programu w trybie 

ciągłym do wyczerpania puli 

20 miejsc.

Zachęcamy do kontaktowania 

się z Doradcą energetycznym 

Stop Smog w UG Lesznowola 

tel. 797 444 015
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Program 
„Ciepłe Mieszkanie” 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

ogłosił nabór wniosków o dofi nansowanie do wymiany nieefektyw-

nych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów) w ramach programu priory-

tetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Program ten skierowany jest wyłącznie do właścicieli lokali miesz-

kalnych, które znajdują się w budynkach wielorodzinnych i nie 

posiadają centralnego systemu ogrzewania oraz korzystają z indy-

widualnego źródła ciepła na paliwa stałe, a roczne dochody właści-

ciela takiego lokalu mieszkalnego nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz poprawa 

efektywności energetycznej, a także zmniejszenie emisji pyłów i ga-

zów cieplarnianych do atmosfery.

Właściciel lokalu mieszkalnego musi posiadać tytuł prawny do lo-

kalu wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rze-

czowego.

Program „Ciepłe mieszkanie” wspiera zastosowanie:

•  kotła gazowego kondensacyjnego,

•  kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

•  ogrzewania elektrycznego,

•  pompy ciepła powietrze/woda,

•  pompy ciepła powietrze/powietrze,

•  podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła,

•  wymianę okien i drzwi.

Gmina przeprowadzi wstępne rozpoznanie potrzeb swoich miesz-

kańców, a następnie ogłosi nabór wniosków dla tych mieszkańców, 

którzy spełnią kryteria określone w programie „Ciepłe Mieszkanie” 

oraz zadeklarują chęć przystąpienia do programu.

Gmina we własnym zakresie określi terminy składania wniosków 

przez mieszkańców, a następnie zawrze umowy o dofi nansowanie 

z benefi cjentami tj. osobami fi zycznymi.

Po złożeniu wniosku przez Gminę do Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 

po uzyskaniu środków fi nansowych, dotacja przekazywana będzie 

poszczególnym wnioskodawcom, zgodnie z zawartymi umowami.

Wysokość dofi nansowania 

W zależności od dochodów wnioskodawcy maksymalna kwota do-

fi nansowania wynieść może 30, 60 lub 95 proc. kosztów kwalifi kowa-

nych zadań fi nansowanych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Intensywność dofi nansowania zależy od osiąganych przez wnio-

skodawcę dochodów i określona została na poziomie podstawo-

wym, podwyższonym  lub najwyższym.

Poziom podstawowy – roczny dochód wnioskodawcy nie prze-

kracza 120 tys. zł, ale przekracza wartość 1673 zł (w gospodarstwie 

wieloosobowym) lub 2342 zł (w gospodarstwie jednoosobowym) 

na jednego członka gospodarstwa domowego miesięcznie. Wiel-

kość dofi nansowania wyniesie do 30% kosztów kwalifi kowanych.

Poziom podwyższony – miesięczny dochód wnioskodawcy nie 

przekracza kwoty przypadającej na jednego członka gospodarstwa 

domowego miesięcznie:

•  1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym 

•  2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym 

Wielkość dofi nansowania wyniesie do 60% kosztów kwalifi ko-

wanych.

Poziom najwyższy – miesięczny dochód wnioskodawcy nie prze-

kracza kwoty przypadającej na jednego członka gospodarstwa do-

mowego miesięcznie:

•  900 zł w gospodarstwie wieloosobowym

•  1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wielkość dofi nansowania wyniesie do 90% kosztów kwalifi ko-

wanych.

Deklaracje 

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia 

będzie zobowiązanie mieszkańca, że po zakończeniu realizacji in-

westycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła 

o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europej-

ską EN 303-5.

Mieszkańcy zaineresowali udziałem w programie muszą wypełnić 

wstępną deklarację (z obowiązkiem informacyjnym z art. 13 RODO), 

którą można otrzymać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

lub pobrać ze strony internetowej Urzędu. 

Ostateczny termin złożenia deklaracji to 31 grudnia 2022 r. Dekla-

racje składać można osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Lesznowo-

la lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy albo drogą 

elektroniczną na adres mailowy: gmina@lesznowola.pl 

Deklaracja jest zgłoszeniem chęci udziału w programie „Ciepłe 

Mieszkanie”. Warunkiem udzielenia dotacji będzie złożenie wniosku 

na właściwym formularzu, a uzyskanie dotacji nastąpi po otrzymaniu 

przez Gminę Lesznowola środków fi nansowych z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Wszelkie informacje na temat przystąpienia przez Gminę Leszno-

wola do programu oraz termin naboru wniosków zamieszczone zo-

staną na stronie internetowej Urzędu. 

Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod linkiem: 

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Joanna Piwowarska

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
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Dostępne Mieszkanie 
– program wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami 

W powiecie piaseczyńskim realizowany jest program po-

mocowy skierowany do osób z niepełnosprawnościami, 

dzięki któremu mogą zmodernizować swoje mieszkanie 

i zlikwidować uciążliwe bariery architektoniczne. 

Na czym polega dofi nansowanie?

Można uzyskać dofi nansowanie do zmiany mieszkania na 

pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lo-

kalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, 

aż do poziomu zero przed budynkiem.

Na przykład w przypadku mieszkania znajdującego się w Ło-

dzi maksymalna kwota dofi nansowania wyniesie 76 943 zł.

Kto może je otrzymać?

Osoba z niepełnosprawnośc ią, która:

1. posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacz-

nym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepeł-

nosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej porusza-

nie się bez użycia wózka;

2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotografi czną, o ba-

rierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, 

uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na 

poziom zero;

3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do 

lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własno-

ściowego prawa do lokalu;

4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku 

życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub 

ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny.

Jaka jest wysokość dofi nansowania?

Wysokość dofi nansowania zależna jest od lokalizacji, w któ-

rej nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną 

mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

PFRON publikuje kwartalne wartości maksymalnej kwoty 

dofi nansowania w lokalizacji docelowego mieszkania pod 

adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-

-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszka-

nie/komunikaty/

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Program jest realizowany przez samorządy powiatowe, któ-

re przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należny zło-

żyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adre-

sem https://sow.pfron.org.pl/

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej, tj. 

bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier, co znacz-

nie ułatwi aplikowanie o środki.

Wniosek można złożyć do dnia 31.12.2024 r. jednak nie dłu-

żej niż do wyczerpania budżetu Programu.
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Realizacja projektu 

„Zwiększenie dostępności 
usług społecznych 
w gminie Lesznowola”

W październiku rozpoczęliśmy kolejne zadanie przewidziane do 

realizacji na rzecz seniorów z gminy Lesznowola. Wsparciem obję-

liśmy wszystkie Kluby Seniora, w których prowadzone są szkolenia 

z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, zdrowego stylu ży-

cia oraz warsztaty rękodzieła i wizażu.

Projekt „Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie 

Lesznowola” ma na celu poprawę funkcjonowania osób starszych, 

zamieszkałych na terenie gminy Lesznowola poprzez zindywiduali-

zowane działania ułatwiające im niezależne życie w środowisku lo-

kalnym oraz wzrost ich kompetencji. 

Dotychczas w ramach projektu zwiększono ilość usług opiekuń-

czych świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych. Osoby te 

objęto wsparciem psychologicznym oraz wprowadzono usługę 

rehabilitacyjno-usprawniającą. Przez cały rok seniorzy korzystają 

również z teleopieki czyli systemu bezpieczeństwa w oparciu o no-

woczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.

Również w ramach projektu utworzona została bezpłatna wy-

pożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. Wypoży-

czalnia zlokalizowana jest w świetlicy GOPS w Janczewicach przy 

ul. Jedności 99A i jest czynna w poniedziałki i czwartki w godz. 9-11. 

W pozostałe dni dyżur pełni pracownik GOPS pod nr telefonu 

(22) 757 92 04.

Janina Szulowska

Koordynator Projektu 

Wykaz sprzętu rehabilitacyjno-usprawniającego dostępnego 

w wypożyczalni w Janczewicach.

• Balkonik aluminiowy składany trzyfunkcyjny 

• Podnośnik wannowy DIETZ KANJO 140 KG 

• Ławka wgłębna do wanny z oparciem KING 

• Fotelik kąpielowy z oparciem i podłokietnikami – nawannowy ob-

racany Magda 

• Taboret prysznicowy okrągły 

• Rama asekuracyjna z 2 podporami 

• Materac p/o z kompresorem VCM 

• Koncentrator tlenu 

• Laska dla niewidomych TGR-R LA 

• Naklejki brajlowskie na klawiaturę komputerową 

• Mata antypoślizgowa 

• Wózki inwalidzkie

• Rowerki trzykołowe

• Kule ortopedyczne

Projekt „Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Leszno-

wola” realizowany przez Gminę Lesznowola/Gminny Ośrodek Pomo-

cy Społecznej w Lesznowoli w partnerstwie z Ex Voto Magdalena 

Doberszyc ul. Kordeckiego 45/10 04-327 Warszawa, współfi nanso-

wanego ze środków EFS w ramach RPOWM 2014-2020, oś prioryte-

towa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Dzia-

łanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Zimowe utrzymanie dróg 
w gminie Lesznowola 

Drogi publiczne dzielą się na cztery kategorie. Za ich remonty, 

utrzymanie – w tym odśnieżanie i odladzanie – oraz budowę od-

powiada zarządca drogi. Wójt Gminy Lesznowola jest zarządcą dróg 

gminnych. Ponadto przez teren gminy przebiegają drogi o katego-

rii powiatowej, wojewódzkiej oraz krajowej i każda z nich ma od-

rębnego zarządcę. 
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KATEGORIE DRÓG I KONTAKT DO ZARZĄDCY 

KRAJOWE 
Zarządca: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Kontakt: Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, 
tel. 22 209 25 00 (centrala), 
e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

WOJEWÓDZKIE 
Zarządca: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kontakt: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
Obwód Drogowy w Otwocku ul. Górna 18, 05-400 Otwock, 
tel. 22 779 24 87

POWIATOWE 
Zarządca: Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego 
Kontakt: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Wydział Inwestycji, 
Remontów i Drogownictwa ul. Chyliczkowska 14, 
05-500 Piaseczno, tel. 22 756 61 28, 22 756 61 36, 22 756 61 32, 
22 756 61 29, e-mail: m.balcerzak@piaseczno.pl

GMINNE 
Zarządca: Wójt Gminy Lesznowola
Kontakt: Urząd Gminy Lesznowola, Referat Dróg i Mostów,
ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, 
tel 22 708 92 07, 22 708 91 45, e-mail: gmina@lesznowola.pl

 

DROGI 
WG PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA

DROGI SERWISOWE WZDŁUŻ ODCINKA A 
TRASY S7 – 6,53 km

 I. Mroków
–  ul. Szkolna – 1,8 km
–  ul. Legionów – 0,4 km
–  ul. Górskiego – 0,2 km
–  parking przy ul. M. Świątkiewicz (vis a vis budynku 

OSP) – 1500 m2

 II. Stefanowo
–  ul. Urocza – 1,2 km
–  ul. Malinowa – 2,0 km
–  ul. Graniczna (od ul. Ułanów do ul. Malinowej) – 

1,07 km

 III. Marysin
–  ul. Ludowa i ul. Zdrowotna – 1,5 km
–  ul. Lazurowa – 0,4 km

 IV. Łazy
–  ul. Ks. Słojewskiego – 1,6 km
–  ul. Łączności – 1,0 km
–  ul. Podleśna – 1,9 km
–  ul. Rolna i ul. Lipowa – 1,5 km
–  parking ul. Ks. Słojewskiego – 3600 m2

–  ul. Wirażowa – 0,75 km

 V.  Magdalenka
–  ul. Lipowa – 1,1 km
–  ul. Sosnowa – 0,8 km
–  ul. Jarzębinowa – 0,8 km
–  ul. Leśna – 1,7 km
–  ul. Brzozowa i ul. Parkowa – 1,0 km
–  ul. Środkowa – 0,5 km
–  ul. Jesionowa – 1,04 km

 VI. Lesznowola
–  ul. Żytnia – 1,8 km
–  ul. Gminna – 1,0 km
–  ul. Poprzeczna – 1,2 km
–  ul. Końcowa (od Słonecznej do Leśnej) – 0,2 km
–  parking ul. Szkolna (przy szkole) – 4 000 m2

 VII. Mysiadło
–  ul. Graniczna – 1,0 km
–  ul. Topolowa i ul. Wierzbowa – 0,7 km
–  ul. Topolowa – 0,22 km
–  droga od ul. Puławskiej do ul. Topolowej – 0,8 km
–  droga od ul. Topolowej do ul. Kwiatowej – 0,28 km
–  ul. Zakręt – 1,0 km
–  ul. Wiejska – 0,7 km
–  ul. Kuropatwy – 1,1 km
–  ul. Osiedlowa (od Puławskiej i od Różanej) – 0,5 km
–  ul. Krótka – 0,2 km

–  ul. Geodetów – 0,5 km
–  ul. Okrąg – 1,0 km + teren pomiędzy garażami – 

0,28 km
–  ul. Różana – 0,4 km
–  ul. Polna – 0,8 km
–  ul. Ogrodowa (progi) – 0,8 km
–  ul. łączniki pomiędzy ul. Ogrodową i Polną – 0,15 km
–  ul. Kwiatowa – 0,93 km
–  ul. Borówki – 0,6 km
–  parking ul. Topolowa – 1800 m2

–  parking ul. Topolowa przy rondzie – 750 m2

 VIII. Stara Iwiczna
–  ul. Kielecka – 0,9 km
–  ul. Słoneczna (od ul. Mleczarskiej do ul. Nowej) – 0,5 km
–  ul. Kolejowa – 0,33 km

 IX. Nowa Iwiczna
–  ul. Szkolna – 0,9 km
–  ul. Mleczarska – 0,6 km
–  ul. Różana – 0,6 km
–  ul. Przebiśniegów 0,2 km
–  ul. Kielecka – 1,07 km
–  parking ul. Szkolna/Krasickiego – 1800 m2

 X. Wilcza Góra
– l. Przyleśna (od ul. Postępu do ul. Wojska Polskiego) – 

1,6 km

 XI. Podolszyn
–  ul. Polna – 1,6 km
–  ul. Zielona – 0,36 km

 XII. Warszawianka
–  ul. Brzozowa i ul. Krótka – 1,1 km

 XIII. Zamienie
–  ul. Zakładowa (od ul. Dawidowskiej do ul. Zakładowej) 

– 0,21 km
–  ul. Błędna (kostka) – 0,84 km
–  ul. Arakowa – 1,04 km
–  ul. Waniliowa – 0,66 km
–  ul. Dawidowska – 0,43 km

 XIV. Kosów
– ul. Karasia (od ul. Nadrzecznej) – 0,25 km

 XV. Łoziska
– ul. Fabryczna (od ul. Postępu do ul. Kolejowej) – 

2,56 km

 XVI. Zgorzała
–  ul. Kukułki i Wilgi – 0,49 km
–  ul. Cyraneczki – 0,24 km

 XVII. Wólka Kosowska
–  ul. Bandurskiego – 0,22 km

DROGI 
WG DRUGIEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA

 I. Mroków
– ul. Sadowa – 1,9 km
– ul. Karasia (od ul. Szkolnej do nr posesji 23b) – 0,8 km

 II.  Łazy
–  ul. Wiejska – 1,5 km
–  ul. Polna – 0,6 km
–  ul. Przyjazna – 0,15 km
–  ul. Rolna – 1,3 km
–  ul. Kwiatowa – 1,0 km
–  ul. Wąska – 0,9 km
–  ul. Jasna – 0,7 km
–  ul. Bursztynowa (od ul. Jasnej do ul. Brylantowej) – 

0,1 km
–  ul. Sosnowa, ul. Różana, ul. Masztowa, ul. Irysowa – 

0,8 km
–  ul. Projektowana, ul. Mała, ul. Środkowa, ul. Skrajna – 

0,4 km
–  ul. Cicha – 1,0 km
–  ul. Spokojna – 0,75 km
–  ul. Szmaragdowa, ul. Marzeń – 0,54 km
–  ul. Familijna – 0,39 km
–  ul. Perłowa – 0,7 km

 III. Magdalenka
–  ul. Graniczna i Olchy – 0,33 km
–  ul. Bukowa – 0,37 km
–  ul. Leszczynowa – 0,38 km
–  ul. Głogowa – 0,33 km
–  ul. Jodłowa – 0,22 km
–  ul. Grabowa – 0,23 km
–  ul. Czeremchowa – 0,14 km
–  ul. Jaworowa (od ul. Czeremchowej) – 0,23 km
–  ul. Okrężna – 0,8 km
–  ul. Jałowcowa – 0,85 km
–  ul. Polna – 0,9 km
–  ul. Modrzewiowa – 0,8 km
–  ul. Ogrodowa – 0,43 km
–  ul. Pionierów – 0,35 km
–  ul. Wiśniowa – 0,29 km

 IV. Lesznowola
–  ul. Okrężna – 1,3 km
–  ul. Polna – 0,4 km
–  ul. Biedronki + ul. Cykady 50 m – 0,80 km
–  ul. Zajączka, ul. Żubra, ul. Niedźwiedzia – 0,56 km
–  ul. Rysia – 0,08 km
–  ul. Sportowa i Orna – do końca zabudowań – 0,39 km

 V. Mysiadło
–  ul. Poprzeczna – 0,3 km
–  ul. Truskawkowa – 0,14 km
–  ul. Aronii – 0,2 km
–  ul. Agrestowa – 0,16 km
–  ul. Porzeczkowa – 0,17 km

 VI. Stara Iwiczna
–  ul. Krótka, ul. Cicha i ul. Niecała – 0,48 km
–  ul. Wiśniowa i Syna Pułku – 0,75 km
–  ul. Mała – 0,13 km

 VII. Nowa Iwiczna
–  ul. Migdałowa – 0,6 km
–  ul. Torowa – 0,5 km
–  ul. Tarniny – 0,4 km
–  ul. Poziomki – 0,4 km
–  ul. Zimowa (od ul. Szkolnej i od ul. Mleczarskiej) – 

0,6 km
–  ul. Zimowa (wzdłuż osiedla pomiędzy słupkami, wjazd 

od ul. Spacerowej) – 0,16 km
–  ul. Cicha (progi) – 0,4 km
–  ul. Willowa – 0,35 km
–  ul. Cisowa (progi) – 0,3 km
–  ul. Wiosenna – 0,4 km
–  ul. Spacerowa (od ul. Wiosennej do ul. Jesiennej) – 

0,12 km
–  ul. Brzozowa – 0,2 km
–  ul. Modrzewiowa – 0,3 km
–  ul. Stokrotki – 0,5 km
–  ul. boczna od Granicznej vis a vis ul. Kwiatowej (do ul. 

Wiosennej) – 0,25 km
–  ul. Gimnazjalna – 0,15 km
–  ul. Niezapominajki – 0,38 km
–  ul. Przebiśniegów – 0,29 km
–  ul. Piękna – 0,48 km
–  Al. Zgody – 0,45 km
–  ul. Pokrętna, Zawiła, Krążek, Przy Wiatraku, Do Rynku, 

Zakamarek, Malutka – 1,07 km

 VIII. Wilcza Góra
–  ul. Jasna – 0,8 km

 IX. Zamienie
–  ul. Zachodnia – 0,19 km
–  ul. Główna – 0,15 km
–  ul. Cynamonowa – 0,16 km
–  ul. Kakaowa – 0,3 km
–  ul. Czekoladowa – 0,21 km

 X. Nowa Wola
–  ul. Plonowa i Astrów – 1,57 km
–  ul. Malwy – 0,17 km
–  ul. Maciejki – 0,19 km
–  ul. Żonkili – 0,17 km
–  ul. Mieczyków – 0,58 km
–  ul. Raszyńska – 0,34 km

 XI. Kolonia Mrokowska
–  ul. boczna od ul. Rejonowej (za kościołem do przed-

szkola) – 0,19 km
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 XII. Wola Mrokowska
–  ul. Malownicza – 0,6 km

 XIII. Władysławów
–  ul. Zielona – 1,1 km

DROGI 
WG TRZECIEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA

 I. Mysiadło
–  ul. Słowicza – 0,09 km
–  ul. Sporna – 0,08 km
–  ul. Goździków – 0,1 km
–  ul. Lipowa – 0,09 km
–  ul. Miła – 0,17 km

 II. Nowa Iwiczna
–  ul. Kwiatowa – 0,2 km
–  ul. Klonowa – 0,12 km
–  ul. Spacerowa (od ul. Mleczarskiej) – 0,17 km
–  ul. Owocowa – 0,12 km
–  ul. Świerkowa – 0,16 km
–  ul. Jarzębinowa – 0,3 km
–  ul. Dzika – 0,18 km
–  ul. Poziomki – 0,26 km
–  ul. Czereśniowa – 0,17 km
–  ul. Sadowa – 0,52 km
–  ul. boczna od ul. Krasickiego (przy nr 42-44) – 0,14 km

 III. Stara Iwiczna
–  ul. Rekreacyjna – 0,12 km
–  ul. Urocza – 0,2 km
–  ul. Cichy Zakątek – 0,21 km
–  ul. boczna od ul. Słonecznej (vis a vis kościoła) – 0,28 km

 IV. Nowa Wola
–  ul. Tulipanów – 0,07 km
–  ul. Dzikiej Róży – 0,7 km
–  ul. Fiołkowa – 0,18 km
–  ul. Orna (do końca zabudowań od strony ul. Postępu) – 

0,04 km
–  ul. Nadarzyńska (od strony ul. Raszyńskiej) – 0,18 km
–  ul. Nadarzyńska (od strony ul. Rumiankowej) – 0,1 km
–  ul. Krasickiego i Słonecznikowa (do końca zabudowań) 

– od ul. Szkolnej – 0,46 km
–  ul. boczna od ul. Szkolnej (przy nr 30 a,b,c) – 0,08 km
–  ul. Storczykowa – 0,21 km
–  ul. Bławatków – 0,09 km
–  ul. Rumiankowa (od ul. Plonowej do nr 36) – 0,48 km
–  ul. Nagietków (od ul. Postępu) – 0,16 km

 V. Lesznowola
–  ul. Dworkowa (od ul. Słonecznej do ul. Topolowej) – 

0,13 km
–  ul. Myszki Polnej (od strony ul. Okrężnej) – 0,53 km
–  ul. Borowa (od strony ul. Postępu) – 0,82 km
–  ul. Wilcza – 0,36 km
–  ul. boczna od ul. Okrężnej przy nr 19 – 0,33 km
–  ul. Krecia – 0,18 km

 VI. Janczewice
–  ul. Jaśminowa do nr 9 – 0,4 km

 VII. Jazgarzewszczyzna
–  ul. Krzywa – 0,46 km
–  ul. Letnia – 0,43 km
–  ul. Okrężna – 0,4 km
–  ul. Sosnowa – 0,2 km
–  ul. Dębowa – 0,2 km
–  ul. Wiśniowa (od ul. Skrajnej do ul. Letniej) – 0,18 km
–  ul. Podleśna – 0,45 km
–  ul. Prosta – 0,47 km
–  ul. boczna od ul. Leśnej (przy nr 29) – 0,19 km

 VIII. Wilcza Góra
–  ul. Polnego Wiatru – 0,42 km
–  ul. Polna – 0,7 km
–  ul. Klimka Bachledy – 0,3 km
–  ul. Księżycowa – 0,26 km
–  ul. Niebiańska – 0,29 km
–  ul. Anielska – 0,39 km
–  ul. Zaciszna – 0,39 km
–  ul. Rajska – 0,26 km
–  ul. boczna od ul. Przyleśnej (przy nr 49-51) – 0,15 km
–  ul. boczna od ul. Przyleśnej (przy nr 47-49) – 0,15 km

 IX. Władysławów
–  ul. Pełni Księżyca (od strony ul. Żwirowej) – 0,22 km
–  ul. Porannej Rosy – 0,5 km
–  ul. Przedwiośnia – 0,4 km
–  ul. Leśnych Ptaków (do końca zabudowań) – 0,16 km
–  ul. Cicha (od strony ul. Wojska Polskiego) – 0,19 km
–  ul. Piaszczysta (od ul. Wojska Polskiego do ul. Zacisznej) 

– 0,78 km

 X. Magdalenka
–  ul. Gąsek – 0,2 km
–  ul. Konieczna (od strony ul. Gąsek) – 0,2 km
–  ul. Graniczna do ul. Olchy (od strony ul. Granicznej – 

utwardzona) – 0,2 km
–  ul. Olchy (od strony ul. Granicznej i od strony ul. Gasek) 

– 0,56 km
–  ul. Sosnowa (od strony ul. Lipowej) – 0,25 km
–  ul. Wąska – 0,37 km
–  ul. Brzozowa – 0,82 km
–  ul. ul. Paprociowa – 0,85 km
–  ul. Dębowa – 0,5 km
–  ul. Akacjowa – 0,52 km
–  ul. Klonowa – 0,55 km
–  ul. Orzechowa – 0,58 km
–  ul. Cicha – 0,53 km
–  ul. Świerkowa – 0,73 km
–  ul. Kalinowa – 0,38 km
–  ul. Kaczeńców – 0,53 km
–  ul. Krańcowa – 0,36 km
–  ul. Piaskowa – 0,37 km
–  ul. Kwiatowa – 0,38 km
–  ul. Zielona – 0,38 km
–  ul. Wesoła – 0,38 km
–  ul. Grójecka – 0,38 km
–  ul. Wiązowa (od strony ul. Jałowcowej) – 0,12 km

 XI. Łazy
–  ul. Wrzosowa – 0,73 km
–  ul. Miła – 0,19 km
–  ul. Kręta – 0,09 km
–  ul. Szklarniowa – 0,21 km
–  ul. Skowronka – 0,35 km
–  ul. Działkowa – 0,14 km
–  ul. Bliska – 0,09 km
–  ul. Daleka – 0,08 km
–  ul. Dobra – 0,27 km
–  ul. Posępna – 0,17 km
–  ul. Grażyny – 0,09 km
–  ul. Tęczowa – 0,26 km
–  ul. Krótka – 0,17 km
–  ul. Podleśna – 0,5 km
– ul. Usługowa – 0,5 km
–  ul. Konwaliowa – 0,25 km
–  ul. Gruntowa (od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej i od Al. 

Krakowskiej do końca zabudowań) – 1,0 km
–  droga bez nazwy od ul. Wiejskiej do ul. Działkowej – 

0,24 km
–  ul. boczna od ul. Wiejskiej (vis a vis ul. Jasnej) – 0,26 km
–  ul. Boczna – 0,4 km
–  ul. boczna od ul. Kwiatowej (dz. nr 480/12) – 0,3 km
–  ul. Bursztynowa (od ul. Jasnej w stronę ul. Wrzosowej) – 

0,22 km

 XII. Marysin
–  ul. Krzywa, ul. Złocista, ul. Pogodna – 0,88 km
–  ul. Góralska – 0,17 km
–  ul. Karmazynowa – 0,6 km
–  ul. Strumykowa – 0,28 km
–  ul. Akwarelowa – 0,05 km

 XIII. Wólka Kosowska
–  ul. Melonowa – 0,66 km
–  ul. Arbuzowa – 0,29 km
–  ul. Żurawinowa – 0,27 km
–  ul. boczna od ul. Wesołej (do ujęcia wody) – 0,18 km

 XIV. Kosów
–  ul. Dmuchawców – 0,14 km
–  ul. Podleśna – 0,5 km
–  ul. Łąkowa – 1,03 km

 XV. Mroków
–  ul. Żeglarska – 0,25 km
–  ul. Górskiego – 0,7 km
–  ul. Kościelna – 0,67 km

 XVI. WOLA MROKOWSKA
–  ul. Wygodna – 0,4 km
–  ul. Wąska – 0,45 km
–  ul. Łączna – 0,4 km
–  ul. Krótka – 0,2 km

 XVII. WARSZAWIANKA
–  ul. Sielankowa – 0,7 km
–  ul. Miodowa – 0,3 km
–  ul. Południowa – 0,27 km
–  ul. Nutki – 0,18 km
–  ul. Alpejska – 0,18 km
–  ul. Przyleśna – 0,35 km
–  ul. Nastrojowa – 0,1 km

 
 XVIII. JASTRZĘBIEC

–  ul. Łąkowa – 0,22 km
–  ul. Lipowa – 0,2 km
–  ul. Ogrodowa – 0,2 km

 XIX. GARBATKA
–  ul. Szeroka – 0,6 km

 XX. STEFANOWO
–  ul. Ogrodowa – 0,6 km
–  ul. Gen. Skalskiego – 0,17 km
–  ul. Polnych Bratków – 0,33 km
–  ul. Cicha – 0,35 km
–  ul. Wspólna – 0,34 km
–  ul. Leśna – 0,3 km
–  ul. Kurpińskiego (plus boczne) – 0,43 km
–  ul. Letniskowa – 1,18 km
–  ul. Graniczna (od ul. Malinowej do ul. Rejonowej w Woli 

Mrokowskiej) – 2,3 km
–  ul. Jemioły (od strony ul. Ułanów) – 0,56 km

 XXI. KOLONIA WARSZAWSKA
–  ul. Przezorna – 0,6 km
–  ul. Ułanów 27 – 29 – 0,42 km
–  ul. Boczna od Al. Krakowskiej (do fi rmy Plast Service 

Pack) – 0,3 km

 XXII. ZGORZAŁA
–  ul. Wróbelka (od strony ul. Postępu do końca zabudo-

wań) – 0,15 km
–  ul. Jaskółki (do końca zabudowań) – 0,47 km
–  ul. Gogolińska + droga boczna przy nr 12 – 1,0 km
–  ul. Rybitwy – 0,47 km

 XXIII. STACHOWO
– ul. Karasia (od ul. Sadowej do asfaltu w Kosowie) – 

1,45 km

 XXIV. ŁOZISKA
–  ul. Złotej Jesieni – 0,52 km
–  ul. Czterech Wiatrów – 0,47 km
–  ul. Kwitnącej Wiśni (od ul. Złotej Jesieni do ul. Złotych 

Łanów) – 0,54 km
–  ul. Złotych Łanów – 0,88 km
–  ul. Bajkowa + dojazd od ul. Leśnej – 0,19 km

 XXV. JABŁONOWO
–  ul. boczna od Al. Krakowskiej 59 – 0,22 km

XXVI. KOLONIA LESZNOWOLA
–  ul. Krótka – 0,5 km

XXVII. ŁAZY PGR I RADIOSTACJA
–  ul. boczna od ul. Przyszłości (przy blokach) – 0,2 km
–  ul. Przyszłości (od budynku LPK do ul. Perspektywy) – 

0,14 km
–  ul. Perspektywy – 0,15 km
–  ul. Pozytywna – 0,14 km
–  ul. Alternatywy (po obu stronach rowu) – 0,26 km

 XXVII. PODOLSZYN
–  ul. Owsiana (od ul. Polnej do rzeki Raszynki) – 0,2 km

Pozostałe drogi gminne będą odśnieżane 

na zgłoszenie.

Stefan Romanowski

Referat Dróg i Mostów 
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Podatki lokalne 2023 
Stawki podatków lokalnych 2023 obowiązujące na terenie gminy Lesznowola w 2023 roku. 

I. Roczna wysokość stawek podatku 
 od NIERUCHOMOŚCI.

Podstawa prawna: Uchwała Nr 692/LVI/2022 Rady Gminy Leszno-

wola z dnia 27  października 2022 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości.

(publ. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2022 r. 

poz. 11747).

 

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifi kowania w ewidencji gruntów 
i budynków – od 1 m2 powierzchni 1,13 zł

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
– od 1 ha powierzchni 5,79 zł

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni 0,52 zł

4) niezabudowane objętych obszarem rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitaliza-
cji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, 
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszka-
niową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu miesza-
nym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli 
od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończo-
no budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 
od 1 m2 powierzchni 3,81 zł

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,90 zł

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej 26,00 zł

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifi kowanym materiałem siewnym – od 
1 m2 powierzchni użytkowej 13,24 zł

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej 5,76 zł

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,00 zł

3. Od budowli:

od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 2%

II. Roczna wysokość stawek podatku ROLNEGO.

Podstawa prawna: Uchwała Nr 710/LVIII/2022 Rady Gminy Lesz-

nowola z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 

żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obsza-

rze gminy w 2023 r. 

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających 

kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, określona w Komuni-

kacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 paździer-

nika 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 995) została obniżona z kwoty 74,05 

zł do 40,00 zł za 1 dt. Cena ta stanowi podstawę do celów wymiaru 

podatku rolnego na obszarze gminy w 2023 r. Stawka podatku od 

1 ha przeliczeniowego (dla gruntów gospodarstw rolnych) równa 

jest 100,00 zł, a od 1 ha fi zycznego (dla gruntów nie należących do 

gospodarstw rolnych) – 200,00 zł.

III. Roczna wysokość stawek podatku LEŚNEGO.

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Staty-

stycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny 

sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzy-

skanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. 

z 2022 r. poz. 996).

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny 

drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 

r. określona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-

nego z dnia 19 października 2022 r. będąca podstawą do wyliczenia 

podatku leśnego na 2023 r. wyniosła 323,18 zł za 1 m3, a więc staw-

ka podatku leśnego w 2023 r. wynosi 71,0996 zł od 1 ha.

IV. Roczna wysokość stawek podatku
 od ŚRODKÓW TRANSPORTOWCH.

 Podstawa prawna: Uchwała Nr 693/LVI/2022 Rady Gminy Leszno-

wola z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych. (publ. Dziennik Urzę-

dowy Województwa Mazowieckiego z 2022 r. poz. 11748).
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1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 588,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 984,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.248,00 zł

d) równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi

Dopuszczalna
masa całkowita 

(w tonach)

Oś jezdna
z zawieszeniem 

pneumatycznym 
lub uznanym 

za równoważne
(w zł)

Inne systemy 
zawieszenia

(w zł)

nie mniej niż mniej niż

2 osie 12 1.248,00 1.800,00

3 osie 
12 23 1.248,00 1.608,00

23 1.536,00 2.124,00

4 osie i więcej

12 25 1.800,00 2.052,00

25 29 2.124,00 2.340,00

29 2.196,00 3.432,00

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie 

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.536,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi

Dopuszczalna
masa całkowita 

(w tonach)

Oś jezdna
z zawieszeniem 

pneumatycznym 
lub uznanym 

za równoważne
(w zł)

Inne systemy 
zawieszenia

(w zł)

nie mniej niż mniej niż

2 osie 

12 18 1.608,00 1.752,00

18 31  1.752,00 1.812,00

31 1.956,00 2.448,00

3 osie i więcej
12 40 2.124,00 2.448,00

40 2.448,00 3.432,00

3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-

czalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rol-

niczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton 660,00 zł

b) równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi

Dopuszczalna
masa całkowita 

(w tonach)

Oś jezdna
z zawieszeniem 

pneumatycznym 
lub uznanym 

za równoważne
(w zł)

Inne systemy 
zawieszenia

(w zł)

nie mniej niż mniej niż

1 oś
12 25 816,00 876,00

25 1.092,00 1.092,00

2 osie 

12 28 876,00 1.092,00

28 33 1.092,00 1.248,00

33 38 1.452,00 1.812,00

38 1.812,00 2.328,00

3 osie i więcej
12 38  972,00 1.248,00

38 1.296,00 1.812,00

4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kie-

rowcy 

a) mniejszej niż 22 miejsca 876,00 zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1.236,00 zł

Wpłaty 

W przypadku osób fi zycznych, podatek usta-

la w drodze decyzji organ podatkowy (wójt, bur-

mistrz lub prezydent miasta). Osoby fi zyczne mają 

możliwość dokonania wpłat podatku w terminie 

płatności rat danego roku tj. 15 marca, 15 maja, 

15 września i 15 listopada – na rachunek bu-

dżetu gminy/na indywidualne numery banko-

we przypisane Podatnikom lub u sołtysów wsi 

(dotyczy podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobo-

wiązania pieniężnego). 

Osoby prawne i inne podmioty niebędące 

osobami fi zycznymi zobowiązane są do składa-

nia w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu 

organowi podatkowemu, deklaracji na podatek 

od nieruchomości na dany rok podatkowy (do 15 

stycznia deklaracji na podatek rolny oraz poda-

tek leśny) oraz wpłacania obliczonego w deklara-

cji podatku od nieruchomości (rolnego, leśnego) 

– bez wezwania – na rachunek budżetu gminy 

/na indywidualne numery bankowe przypisa-

ne Podatnikom, w ratach proporcjonalnych do 

czasu trwania obowiązku podatkowego, w ter-

minie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń 

do dnia 31 stycznia. 

Te same reguły obowiązują w przypadku, gdy 

nieruchomość jest współwłasnością osób fi zycz-

nych i prawnych. 

Podatnicy podatku od środków transpor-

towych zobowiązani są do składania, w termi-

nie do dnia 15 lutego właściwemu organowi 

podatkowemu, deklaracji na podatek od środ-

ków transportowych na dany rok podatkowy, 

oraz wpłacania obliczonego w deklaracji podat-

ku od środków transportowych – bez wezwania 

– na rachunek budżetu gminy/na indywidualne 

numery bankowe przypisane Podatnikom, w ra-

tach proporcjonalnych do czasu trwania obowiąz-

ku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego 

i do dnia 15 września każdego roku. 

Decyzje podatkowe 

Na początku roku tradycyjnie rozpoczniemy wy-

syłkę nakazów podatkowych na 2023 rok, za po-

średnictwem Poczty Polskiej. Przesyłki będą 

doręczane listem poleconym za zwrotnym 

za potwierdzeniem odbioru. Jeżeli przed ter-

minem płatności I raty, tj. do 15 marca, nie otrzy-

mają Państwo przesyłki pocztowej zawierającej 

decyzje wymiaru podatku, prosimy o kontakt w tej 

sprawie z Referatem Realizacji Podatków i Opłat:

· e-mail: podatki@lesznowola.pl, 

· tel. (22) 70 89 195, (22) 70 89 215, 

 (22) 70 89 230

Hanna Borowska

Kierownik Referatu Realizacji Podatków i Opłat
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22 września 2022 r.
Uchwała Nr 677/LV/2022

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Lesznowola dla części ob-

rębu Marysin i części obrębu Wólka Kosow-

ska (obszar przy ul. Żurawinowej).

Uchwała Nr 678/LV/2022

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w na-

jem w drodze bezprzetargowej części nieru-

chomości oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków nr 1/264, o pow. 2 m2, położo-

nej w obrębie KPGO Mysiadło.

Uchwała Nr 679/LV/2022

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w na-

jem w drodze bezprzetargowej części nieru-

chomości oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków nr 1/264, o pow. 8 m2, położo-

nej w obrębie KPGO Mysiadło.

Uchwała Nr 680/LV/2022

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w na-

jem w drodze bezprzetargowej części nieru-

chomości oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków nr 1/264, o pow. 9 m2, położo-

nej w obrębie KPGO Mysiadło.

Uchwała Nr 681/LV/2022

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w na-

jem w drodze bezprzetargowej części nieru-

chomości oznaczonej w ewidencji gruntów 

i budynków nr 1/268, o pow. 9 m2, położo-

nej w obrębie KPGO Mysiadło.

Uchwała Nr 682/LV/2022

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

udostępnienie części nieruchomości, ozna-

czonej w ewidencji gruntów i budynków nr 

1/265, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.

Uchwała Nr 683/LV/2022

w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Na-

strojowa – Warszawianka.

Uchwała Nr 684/LV/2022

w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Są-

siedzka- Kosów.

Uchwała Nr 685/LV/2022

w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji 

przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych w ramach 

Uchwały Rady Gminy Lesznowola
podjęte w okresie od 22 września do 10 listopada 2022 r.

projektu Stop Smog w Gminie Lesznowola 

oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu 

własnego przez benefi cjenta, u którego bę-

dzie realizowane przedsięwzięcie niskoemi-

syjne oraz wysokości tego wkładu.

Uchwała Nr 686/LV/2022

w sprawie zmiany uchwały Nr 597/XLVIII/2022 

Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 marca 

2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziała-

nia Narkomanii na lata 2022-2026

Uchwała Nr 687/LV/2022

w sprawie zmiany uchwały Nr 672LIV/2022 

Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 sierpnia 

2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem 

do Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji za pośrednictwem Wojewody Mazo-

wieckiego o zmianę rodzaju urzędowej na-

zwy miejscowości Jastrzębiec – część wsi 

Garbatka na Jastrzębiec – wieś gmina Lesz-

nowola, powiat piaseczyński.

Uchwała Nr 688/LV/2022

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmi-

ny Lesznowola na rok 2022.

Uchwała Nr 689/LV/2022

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-

2034.

27 października 2022 r.
Uchwała Nr 690/LVI/2022

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmi-

ny Lesznowola na rok 2022.

Uchwała Nr 691/LVI/2022

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-

2034.

Uchwała Nr 692/LVI/2022

w sprawie określenia wysokości stawek po-

datku od nieruchomości.

Uchwała Nr 693/LVI/2022

w sprawie określenia wysokości stawek po-

datku od środków transportowych.

Uchwała Nr 694/LVI/2022

w sprawie zmiany uchwały w sprawie współ-

działania z Samorządem Województwa Ma-

zowieckiego.

Uchwała Nr 695/LVI/2022

zmieniająca uchwałę Gminy Lesznowola 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Samorządowi Województwa Mazowieckie-

go 2020–2022.

Uchwała Nr 696/LVI/2022

w sprawie zmiany uchwały Nr 438/XXXIX/2021 

Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 maja 2021 

r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Sa-

morządowi Województwa Mazowieckiego.

Uchwała Nr 697/LVI/2022

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Lesznowola dla części ob-

rębu Stachowo (obszar przy ulicach: Sado-

wej, Gruntowej, Rycerskiej, Karasia).

Uchwała Nr 698/LVI/2022

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lesznowola dla części obrębu Władysławów.

Uchwała Nr 699/LVI/2022

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego na-

uczania, wychowania i opieki oraz wysoko-

ści opłat za korzystanie z wychowania przed-

szkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym w publicznych przedszkolach 

oraz oddziałach przedszkolnych w publicz-

nych szkołach podstawowych prowadzo-

nych przez Gminę Lesznowola.

Uchwała Nr 700/LVI/2022

w sprawie zmiany uchwały Nr 386/XXXIV/2021 

Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lutego 

2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu okre-

ślającego wysokość stawek i szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków do wyna-

grodzenia zasadniczego, szczegółowe wa-

runki obliczania i wypłacania wynagrodze-

nia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przy-

znawania nagród dla nauczycieli zatrudnio-

nych w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmi-

na Lesznowola.
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Uchwała Nr 701/LVI/2022

w sprawie określenia jednostek budżetowych 

Gminy Lesznowola gromadzących dochody 

na wydzielonym rachunku, źródłem tych do-

chodów i ich przeznaczenia oraz określenia 

sposobu i trybu sporządzania planu fi nan-

sowego dochodów i wydatków, dokonywa-

nia zmian w tym planie i ich zatwierdzenia.

Uchwała Nr 702/LVI/2022

w sprawie Regulaminu udzielania pomo-

cy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Lesznowola.

Uchwała Nr 703/LVI/2022

zmieniająca uchwałę Nr 358/XXXI/2020 Rady 

Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego try-

bu i harmonogramu opracowania projek-

tu Strategii Rozwoju Gminy Lesznowola na 

lata 2022-2032.

Uchwała Nr 704/LVI/2022

w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Kró-

la Maciusia – Lesznowola.

Uchwała Nr 705/LVI/2022

w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Świe-

tlista – Wilcza Góra.

10 listopada 2022 r.
Uchwała Nr 706/LVI/2022

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie skład-

ników majątkowych od spółki Lesznowolskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z sie-

dzibą w Lesznowoli.

Uchwała Nr 707/LVI/2022

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ka-

pitału zakładowego oraz umorzenie udziałów 

w spółce Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Ko-

munalne Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli.

30 listopada 2022 r.
Uchwała Nr 708/LVIII/2022

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

rok 2022.

Uchwała Nr 709/LVIII/2022

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-

2034.

Uchwała Nr 710/LVIII/2022

obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako pod-

stawę obliczenia podatku rolnego na obsza-

rze gminy w 2023 r.

Uchwała Nr 711/LVIII/2022

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w dzierżawę składników majątkowych na-

leżących do Gminy Lesznowola.

Uchwała Nr 712/LVIII/2022

w sprawie zmiany uchwały Nr 669/LVIII/2022 

Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 sierpnia 

2022 r. w sprawie emisji obligacji komunal-

nych oraz określenia zasad ich zbywania, na-

bywania i wykupu.

Uchwała Nr 713/LVIII/2022

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Lesznowola dla części 

obrębów: Lesznowola, Kolonia Lesznowo-

la (obszar przy ulicach: Słoneczna, Borowa, 

Myszki Polnej).

Uchwała Nr 714/LVIII/2022

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzenne-

go gminy Lesznowola dla części obrębów: 

Warszawianka i Wola Mrokowska, zatwier-

dzonego uchwałą Nr 267/XXIV/2021 Rady 

Gminy Lesznowola z dnia 21 maja 2020 r.

Uchwała Nr 715/LVIII/2022

w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego gminy Lesz-

nowola dla części obrębu Wola Mrokowska.

Uchwała Nr 716/VIII/2022

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra.

Uchwała Nr 717/LVIII/2022

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat 

za zajecie pasa drogowego dla dróg gmin-

nych na terenie Gminy Lesznowola.

Uchwała Nr 718/LVIII/2022

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebie-

gu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu 

zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, 

młodzieży, uczniów oraz rodziców.

Uchwała Nr 719/LVIII/2022

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w na-

jem w trybie bezprzetargowym zabudowa-

nej nieruchomości stanowiącej działkę nr 

61/27, położonej w obrębie Mroków oraz 

budynku usytuowanego na nieruchomo-

ści stanowiącej działkę nr 42/1, położonej 

w obrębie Magdalenka, w celu świadczenia 

usług medycznych przez Salus Sp. z.o.o z sie-

dzibą w Mrokowie.

Uchwała Nr 720/LVIII/2022

w sprawie uchwalenia rocznego programu 

współpracy Gminy Lesznowola z organiza-

cjami pozarządowymi oraz innymi podmio-

tami prowadzącymi działalność pożytku pu-

blicznego na rok 2023.

Uchwała Nr 721/LVIII/2022 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Wójta Gminy Lesznowola.

Opracowała

Iwonna Góra

Biuro Rady Gminy Lesznowola 

Zarządzenia Wójta Gminy Lesznowola
w okresie od 31 sierpnia do 22 listopada 2022 r.

Lp. Data Nr 
Zarządzenia

W sprawie

1. 31 sierpnia 2022 r. 146/2022 zawarcia umowy na: „Zagospodarowanie (poddanie odzyskowi i unieszkodliwieniu) odpadów komu-
nalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieru-
chomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Lesznowola”.

2. 1 września 2022 r. 147/2022 wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO.
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Lp. Data 
Nr 

Zarządzenia
W sprawie

3. 1 września 2022 r. 148/2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.

4. 1 września 2022 r. 149/2022 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn.:   „Warszawianka” – budowa od-
cinka sieci wodociągowej w ul. Prostej”,  „Warszawianka” – budowa odcinka sieci kanalizacji w ul. Prostej”. 

5. 5 września 2022 r. 150/2022 wprowadzenia Regulaminu określającego zasady dofi nansowania kosztów podnoszonych kwalifi kacji 
zawodowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lesznowola.

6. 7 września 2022 r. 29/2022/RRB zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 

7. 9 września 2022 r. 151/2022 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn.: „Projekt budowy i rozbudo-
wy ul. Wiejskiej w Mysiadle – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”. 

8. 9 września 2022 r. 152/2022 zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego.

9. 9 września 2022 r. 153/2022 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputero-
wego wraz z oprogramowaniem w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w roz-
woju cyfrowym – Granty PGR”. 

10. 12 września 2022 r. 154/2022 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn.:  „Wykonanie dokumentacji pro-
jektowej dla inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Przez Górkę w miejscowości Łoziska”.

11. 12 września 2022 r. 155/2022 oddania w najem gruntu o powierzchni 10 m2, stanowiącego część działki nr 1/267, położonej w ob-
rębie KPGO Mysiadło.

12. 13 września 2022 r. 30/2022/RRB zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 

13 15 września 2022 r. 156/2022 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn.:  „Zakup i dostawa sprzętu elek-
tronicznego do szkół w Gminie Lesznowola: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lesznowoli, Szkoły Pod-
stawowej w Nowej Iwicznej, Szkoły Podstawowej w Łazach, Szkoły Podstawowej w Mysiadle, Szkoły Pod-
stawowej w Mrokowie” w ramach RPMA.02.01.02-14-i485/21, „Zdalne nauczanie w gminie Lesznowola”. 

14. 21 września 2022 r. 157/2022 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn.:  „Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne położonych na terenie Gminy Lesznowola”. 

15. 23 września 2022 r. 31/2022/RRB zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 

16. 26 września 2022 r. 158/2022 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn.: „Udostępnienie, obsługa, od-
biór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców 
Gminy Lesznowola do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w okresie od dnia 
1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. (24 miesiące)”.

17. 27 września 2022 r. 159/2022 powołania Komisji Konkursowej.

18. 27 września 2022 r. 160/2022 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

19. 27 września 2022 r. 161/2022 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

20. 27 września 2022 r. 162/2022 oddania w najem gruntu o powierzchni 2000 m2, stanowiącego część działki nr 1/268, położonej w ob-
rębie KPGO Mysiadło.

21 28 września 2022 r. 163/2022 powołania Komisji do zbadania skargi.

22. 29 września 2022 r. 164/2022 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn.:  „Kosów – Przebudowa ul. Łąkowej”.

23. 30 września 2022 r. 32/2022/RRB zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 

24. 3 października 2022 r. 165/2022 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 programu polityki zdrowotnej pod na-
zwą ”Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola na lata 2019-2023”.

25. 4 października 2022 r. 166/2022 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację programu po-
lityki zdrowotnej pod nazwą „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola na lata 2019-
2023” w roku 2022.

26. 5 października 2022 r. 167/2022 zawarcia umowy na: „Warszawianka – budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Prostej”,  „Warszawian-
ka – budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Prostej”. 

27. 5 października 2022 r. 168/2022 zawarcia Aneksu nr 9 do umowy Nr RZP.272.2.14.27.2018 z dnia 09.10.2018 r. na: „Opracowanie projek-
tu budowlano-wykonawczego na budowę ul. Polnej w miejscowości Wilcza Góra”. 

28. 7 października 2022 r. 169/2022 przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacja-
mi pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r. 

29. 7 października 2022 r. 170/2022 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn.: Wykonanie dokumentacji pro-
jektowej dla inwestycji drogowej pn.:  „Budowa i rozbudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Mysiadło”. 

28 Biuletyn nr 79 (2022)



PRAWO LOKALNE

Lp. Data 
Nr 

Zarządzenia
W sprawie

30. 7 października 2022 r. 171/2022 zawarcia umowy na: „Zakup i dostawę sprzętu elektronicznego do szkół w Gminie Lesznowola: Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Lesznowoli, Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej, Szkoły Podstawo-
wej w Łazach, Szkoły Podstawowej w Mysiadle, Szkoły Podstawowej w Mrokowie” w ramach projektu 
RPM.02.01..02-14-i485/21, „Zdalne nauczanie w gminie Lesznowola”. 

31. 7 października 2022 r. 172/2022 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutów Sołectw Gminy Lesznowola.

32. 10 października 2022 r. 33/2022/RRB zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 

33. 14 października 2022 r. 34/2022/RRB zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

34. 18 października 2022 r. 173/2022 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

35. 19 października 2022 r. 174/2022 zawarcia umowy na: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji drogowej pn.: „Budowa uli-
cy Przez Górkę w miejscowości Łoziska”. 

36. 20 października 2022 r. 35/2022/RRB zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

37. 28 października 2022 r. 175/2022 zawarcia aneksu nr 2 do umowy Nr RZP.272.14.2022 z dnia 06 lipca 2022 r. na  „Budowę kanalizacji desz-
czowej w ul. Granicznej, ul. Wiosennej, ul. Zimowej i ul. Spacerowej w Nowej Iwicznej – II etap”.

38. 28 października 2022 r. 36/2022/RRB zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

39. 31 października 2022 r. 176/2022 zawarcia umowy na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszka-
łych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzy-
stywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Lesznowola”.

40. 2 listopada 2022 r. 177/2022 zawarcia umowy na: „Kosów – Przebudowa ul. Łąkowej”.

41. 4 listopada 2022 r. 178/2022 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn.: Dostawa sprzętu kompute-
rowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu „Wsparcie dzieci pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PGR”. 

42. 4 listopada 2022 r. 179/2022 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn.:  „Udostępnienie, obsługa, od-
biór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców 
Gminy Lesznowola do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w okresie od dnia 
1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. (24 miesiące)”.

43. 7 listopada 2022 r. 180/2022 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn.: „Remont dróg gminnych 
w roku 2022 i 2023”.

44. 9 listopada 2022 r. 181/2022 zawarcia umowy na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji drogowej pn.:  „Budowa i roz-
budowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Mysiadło”.

45. 9 listopada 2022 r. 37/2022/RRB zmian w budżecie gminy na 2022 r.

46. 14 listopada 2022 r. 38/2022/RRB projektu uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2023.

47. 14 listopada 2022 r. 39/2022/RRB projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 
2023-2034.

48. 16 listopada 2022 r. 182/2022 przeprowadzenia inwentaryzacji.

49. 16 listopada 2022 r. 40/2022/RRB zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

50. 17 listopada 2022 r. 183/2022 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg 
gminnych na terenie Gminy Lesznowola w roku 2023”.

51. 18 listopada 2022 r. 184/2022 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn.: „Wyłapywanie, zapewnienie 
opieki oraz przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Lesznowola”. 

52. 18 listopada 2022 r. 185/2022 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowa-
nia, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych”. 

53. 21 listopada 2022 r. 186/2022 użyczenia gruntu o powierzchni 36 m2, stanowiącego część działki nr 1/168, położonej w obrębie 
KPGO Mysiadło.

54. 22 listopada 2022 r. 187/2022 zawarcia umowy na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Lesznowola”.

55. 22 listopada 2022 r. 188/2022 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli.

56. 22 listopada 2022 r. 189/2022 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dy-
rektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli oraz ustalenia Regulaminu Konkursu na stanowisko 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli. 

57. 22 listopada 2022 r. 190/2022 powołania Komisji Konkursowej.

Biuro Rady Gminy Lesznowola
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Szkoła Podstawowa w Zamieniu 
– drugi rok działalności 

Po pierwszym bardzo wytężonym i trudnym roku pracy, pracy 

związanej z organizacją nowo otwartej Szkoły Podstawowej w Za-

mieniu (1 września 2021 r.), w czasie kończącej się pandemii, trud-

nościami w dostawach surowców m.in do produkcji mebli, ale też 

poważnego konfl iktu za wschodnią granicą Naszej Ojczyzny, nastę-

puje czas realizacji wizji szkoły. Szkoły nowoczesnej opartej na holi-

stycznym podejściu do edukacji, ale też szanującej tradycję i miłość 

do swojej Małej Ojczyzny. Stąd też udział szkoły m.in. w projekcie 

Dziecko z Pasją Uniwersytetu Dzieci, współpraca z międzynarodo-

wą fi rmą Mozaik Education, otwartość na innowacje pedagogiczne 

zgłaszane przez nauczycieli, organizacja imprez kulturalnych czy wy-

darzeń sportowych. Po wygranym w kwietniu 2022 r. konkursie na 

stanowisko dyrektora szkoły, całościowym funkcjonowaniem szkoły, 

jak również działaniami Rady Pedagogicznej kieruje Michał Doliński.

Od września 2022 r. do naszej szkoły uczęszcza ponad 520 uczniów 

(wzrost o prawie 50% w stosunku do września 2021 r.), a sama ka-

dra pedagogiczna to blisko 80 nauczycieli. Szkoła stale rozwija swoją 

bazę edukacyjną oraz posiada bardzo bogatą ofertę zajęć pozalek-

cyjnych m.in. organizowanych przez współpracujące ze szkołą fi rmy 

zewnętrzne (j.angielski, judo, robotyka, Minecraft, zajęcia z dramy). 

Wielkim wydarzeniem w tym roku było zorganizowanie zajęć 

z wykorzystaniem technologii VR dla uczniów naszej Szkoły oraz 

uczniów ze Szkół z Lesznowoli i Mysiadła. Jeśli ktoś chce  przeżyć 

choć namiastkę tego co nasi uczniowie zapraszamy do obejrzenia 

fi lmu, który dostępny jest też online https://youtu.be/UXCkP2JGGl0

Poszanowanie tradycji to m.in. ślubowanie naszych uczniów, uro-

czystości z pokazji Dnia Edukacji Narodowej czy Święta Niepodle-

głości. Każdej z uroczystości towarzyszy niecodzienna oprawa oraz 

duży udział uczniów w wydarzeniu.
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Edukując młodzież zwracamy szczególną uwagę i troskę o zagad-

nienia z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnie-

niem problemu zmian klimatycznych. Dlatego włączamy się w różne 

inicjatywy m.in. w akcję edukacyjną „Mazowsze dla czystego powie-

trza” realizowaną we współpracy z Urzędem Gminy Lesznowola czy 

pilotażowym projekcie „Planeta na nowo” dotyczącym gospodarki 

cyrkularnej i organizowany przez instytut Innowo.

Jako szkoła, we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Cen-

trum Doskonalenia Nauczycieli, uczestniczyliśmy w szkoleniu dla 

nauczycieli z całego terenu Mazowsza, dzieląc się swoimi doświad-

czeniami z wykorzystania interaktywnych tablic.

Z okazji mundialu i występu biało-czerwonych geście patriotycz-

nego uniesienia podczas meczu Polska-Meksyk zorganizowaliśmy 

rodzinne kibicowanie, które cieszyło się bardzo dużym zaintereso-

waniem. Gościem specjalnym był były reprezentant Polski Grzegorz 

Szamotulski, który opowiedział o swoim zamiłowaniu do futbolu. 

Pan Grzegorz na co dzień współpracuje z SRS Zamienie, gdzie trenu-

je przyszłych bramkarzy. W przerwie meczu odbyły się tańce, a naj-

młodsze dzieci, pod bacznym okiem naszych wolontariuszy, mogły 

liczyć na udaną zabawę w „Strefi e Kids”.

Nasza Szkoła zaczyna być również zauważana przez ogólnopolskie 

media (pisała o nas m.in. Polska The Times, oraz usłyszeć można było 

w Polskim Radiu). Ostatnio odwiedziła nas pani redaktor z RMF FM, 

która przygotowała materiał dotyczący hałasu na szkolnych stołów-

kach. Zastosowane w naszej szkole wyjątkowe materiały pochłaniające 

dźwięki rzeczywiście zwiększają komfort uczenia się oraz spożywa-

nia posiłków o czym mówią sami uczniowie. Mniej hałasu, więcej 

korzyści. https://www.rmf24.pl/regiony/warszawa/news-jak-poziom-

decybeli-wplywa-na-apetyt-uczniow,nId,6417447#crp_state=1

Obecnie z okazji zbliżających się świąt przygotowujemy muzycz-

ną niespodziankę, zatem już dziś zachęcamy do ciągłego śledze-

nia naszego profi lu na FB, gdzie na bieżąco publikujemy informacje 

z życia naszej szkoły. Zapraszamy też do współpracy, bo dzięki niej 

możemy więcej, znacznie WIĘCEJ :)
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Co ciekawego 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach?

Code Week

Od kilku lat nasza szkoła bierze udział w ak-

cji Code Week, czyli Europejskim Tygodniu Ko-

dowania. Jest to oddolna inicjatywa promująca 

programowanie i umiejętności cyfrowe wśród 

uczniów w ciekawy i interesujący sposób. W tym 

roku odbywał się on w dniach 8-23 październi-

ka. Nasza szkoła zorganizowała kilka działań pod wspólnym hasłem 

„Zakodowani”. Brali w nich udział uczniowie z edukacji wczesnosz-

kolnej. W Tygodniu Kodowania zostały zorganizowane następują-

ce zajęcia: Jesienne kodowanie w Scratch – dla klas 3, Kodujemy 

z Photonem, Ozobotem, rzeczywistość rozszerzona – dla klas 2, Za-

kodowana jesień – dyktando grafi czne, mata do kodowania, mysz 

interaktywna – dla klas 1.

Eksperyment wymiana

„Eksperyment wymiana” to program, który wspiera projekty o te-

matyce STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics (na-

uki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka). Młodzież naszej 

szkoły i szkoły partnerskiej Marii Curie Gymnasium w Neuss w ra-

mach wymiany polsko-niemieckiej w dniach 23-30 września 2022 r. 

realizowała projekt „Różne oblicza chemii”. Podczas kilkudniowych 

warsztatów realizowanych przy współpracy m.in. z Muzeum Tech-

niki i Inżynierii w Krakowie, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Marii 

Skłodowskiej-Curie uczniowie bliżej poznali zagadnienia związane 

z chemią oraz fi zyką. Dla uczniów niemieckich projekt miał dodatko-

wy aspekt, bowiem dotyczył działalności ich patronki. Dla obu grup 

była to doskonała okazja do zabawy, ale również nauki poprzez do-

ciekanie, eksperymentowanie, które pozwoliło młodzieży na lepsze 

zrozumienie współczesnego świata. Projekt dofi nansowała „Polsko-

-Niemiecka Współpraca Młodzieży”.

Seminarium Erasmus+ w Akureyri na Islandii

W seminarium, które odbyło się w dniach 1-3 listopada 2022 roku 

w Akureyri na Islandii, wzięły udział nauczycielki języków obcych 

oddelegowane z naszej szkoły: pani Lucyna Bajak i pani Agnieszka 

Ochinowska. Uczestniczyło w nim 54 nauczycieli z 14 krajów, w tym 

przedstawiciele 3 Agencji Narodowych z Islandii, Grecji i Litwy, któ-

rzy dzielili się wieloma dobrymi praktykami i nowymi pomysłami 

na realizację projektów w ramach Erasmus+. Zainspirowane nimi 

zespoły nauczycielskie wdrożą pozyskaną wiedzę podczas realiza-

cji własnych projektów edukacyjnych.

Akcja ekologiczna

W dniu 11 października klasy drugie i trzecie wzięły udział w przed-

sięwzięciu ekologicznym, zrealizowanym przez EkoDialog, fi rmę 

prowadzącą konsultacje w dziedzinie ochrony środowiska. Akcja 

przeprowadzona z inicjatywy Gminy miała na celu promowanie 

nawyków ekologicznych i dobrych praktyk związanych z poprawą 

jakości powietrza. 

Uczniowie nie tylko zapoznali się z podstawowymi zasadami ogra-

niczania emisji z indywidualnych systemów grzewczych oraz zagad-

nieniami dotyczącymi alternatywnych źródeł energii, ale również 

dobrze się przy tym bawili. Uczestniczyli w quizie o czystym powie-

trzu, wspólnym rozwiązywaniu ekokrzyżówek, grze w powietrzne 

scrabble, a także w zabawie polegającej na dokonywaniu wyboru: 

spalam/nie spalam.

Działania Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski (SU) przeprowadził demokratyczne wy-

bory do swych władz zgodnie z formułą rekomendowaną przez 

Centrum Edukacji Obywatelskiej. Opracował regulamin wyborów, 

a następnie powołał Szkolną Komisję Wyborczą, która czuwała nad 

prawidłowym przebiegiem głosowania. Każdy kandydat lub kandy-

datka musiał/a zdobyć min. 10% procent poparcia innych uczniów 

dla swojego programu wyborczego, który wyrażony został podpi-

sami na listach poparcia dla kandydata. Przed wyborami zorgani-

zowana została debata wyborcza, w której udział wzięli wszyscy 

uczniowie i kandydaci.

30 września uczniowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sa-

morządy mają głos!”. Wybory odbywały się w czterech lokalach 

wyborczych, a uczniowie oddawali swoje głosy na przygotowa-

nych kartach do głosowania. W tym roku zadbali również o to, aby 

uczniowie ukraińscy poznali i zrozumieli szkolne święto demokra-

cji i samorządności uczniowskiej, dlatego też karty do głosowania 

były przygotowane również w języku ukraińskim. Wybory do SU były 

ważnym wydarzeniem dla całej szkolnej społeczności.

Wszyscy uczniowie, także ci, którzy przekroczyli próg szkoły i roz-

poczęli naukę po raz pierwszy tworzą Samorząd Uczniowski. W dniu 

ślubowania pierwszoklasistów nie mogło więc zabraknąć przed-

stawicieli SU i obecności pocztu sztandarowego. 

Kolejnym ciekawym przedsięwzięciem SU jest projekt „Zgrana 

Klasa” Cała społeczność szkolna podejmuje różne aktywne działa-

nia w danym dniu i przy konkretnym wydarzeniu. W ramach tego 

projektu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziewcząt, Między-

narodowy Dzień Pluszaka, Światowy Dzień Myszki Miki oraz Dzień 

postaci z bajek. Uczniowie, którzy przyszli ubrani w zgodzie z mo-

tywem przewodnim, zostali zwolnieni z niezapowiedzianych kart-

kówek i odpowiedzi ustnych.

Już po raz czwarty szkoła obchodziła Tydzień Uczniowskiej 

Supermocy w ramach ogólnopolskiego projektu, którego celem 

jest ukazywanie potencjału wszystkich uczniów. W tym roku bu-

dowali oni rakietę i sięgali gwiazd, rozmawiali o mocnych stro-

nach i dzielili się swoimi pasjami oraz talentami. Naprawdę dużo 

się działo w tym czasie, bo GWIAZD i TALENTÓW mamy w szko-

le cały KOSMOS!

Po raz kolejny Samorząd Uczniowski włączył się do akcji #Szko-

łaPamięta, której celem jest upamiętnienie ważnych rocznic, wy-

darzeń i postaci historycznych. Uczniowie pod kierunkiem swych 

nauczycieli pamiętali także o odwiedzeniu ważnych dla nich miejsc 

pamięci i uporządkowaniu grobów na cmentarzu w Magdalence. 

Cała społeczność szkolna wzięła udział w akcji #SzkołaDoHym-

nu, a Samorząd Uczniowski, podobnie jak w ubiegłym roku, przygo-

tował kotyliony dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników 

szkoły. Przez cały tydzień pracowicie tworzył to, czego w tym dniu 

nie mogło zabraknąć na naszych piersiach!
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„Dzień dobry, tu Samo-

rząd Uczniowski!” – tymi 

słowami członkowie samo-

rządu witają się przez szkolny 

radiowęzeł i informują o cie-

kawych i oryginalnych oka-

zjach do uroczystości, które 

są wspaniałą okazją do po-

prawy humoru. Dzięki jed-

nemu z takich świąt odbył 

się szkolny konkurs origami!

Uczniowie z radością 

obchodzili także w szkole 

Dzień Życzliwości i przez 

cały tydzień przekazywali sobie oraz nauczycielom i pracownikom 

uprzejmości oraz miłe słowa dzięki „życzliwej poczcie”. Dobrych 

i życzliwych słów nigdy dość! Z tej okazji lekcje zaczynały się nie-

co inaczej, zwyczajowe „dzień dobry” zostało zastąpione życzliwy-

mi pozdrowieniami i słowami uznania.

Teraz Samorząd Uczniowski rozpoczyna odliczanie do świąt ka-

lendarzem adwentowym, w którym przygotował po jednym zada-

niu dla klasy na każdy dzień. 6 grudnia uczniowie przyjdą do szkoły 

w mikołajowych czapeczkach, a 14 grudnia – jak co roku, włączą się 

wraz z nauczycielami, rodzicami, pracownikami szkoły oraz wszystki-

mi ludźmi dobrej woli w organizację Bożonarodzeniowego Kier-

maszu Charytatywnego. 

Kulturalna Szkoła na Mazowszu

Nasza szkoła z zapałem uczestniczy w programie „Kulturalna Szkoła 

na Mazowszu”, biorąc udział w wydarzeniach kulturalno – edukacyj-

nych organizowanych przez różne instytucje kultury na Mazowszu 

na preferencyjnych warunkach, czyli w cenie 1 zł. Różnice pomię-

dzy zapłaconą kwotą a cennikową wartością biletu pokrywa Samo-

rząd Województwa Mazowieckiego. 

Uczniowie odwiedzili m.in. Centrum Folkloru Polskiego „Matecz-

nik”, siedzibę Mazowsza w Otrębusach, gdzie uczestniczyli w warsz-

tatach tanecznych oraz widowisku muzycznym „ „Fantazja polska 

– polskie tańce narodowe”. Byli także w Muzeum Wsi Radomskiej, 

zwiedzali z przewodnikiem skansen, uczestniczyli w warsztatach 

tkackich oraz zajęciach „Od ziarenka do bochenka” połączonych 

z pieczeniem chleba. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach mu-

zycznych w Warszawskiej Operze Kameralnej: „Kompozytorem być” 

z Janem Stokłosą. Wyjeżdżali do Muzeum Etnografi cznego, bra-

li udział w warsztatach „Na szkle malowane” czy w lekcji muzealnej 

o podróżowaniu. Z kolei w piątek, 25 listopada, odbyły się na tere-

nie szkoły warsztaty prowadzone przez pracowników Państwowe-

go Muzeum Archeologicznego dla klas 2 i 3.

Wycieczki edukacyjne

Uczniowie wszystkich klas odbyli wycieczki edukacyjne, podczas 

których zwiedzali Warszawę i jej okolice, np. Muzeum Pałacu Króla 

Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Wzięli tam udział w warsztatach 

kulinarnych „W staropolskiej kuchni” oraz lekcji muzealnej „Pszczoły 

z wąsem”. Inne zwiedzane miejsca to Centrum Sztuki Współczesnej, 

Muzeum Narodowe w Warszawie, Centrum Nauki Kopernik, Niewi-

dzialna wystawa, gmach Sejmu RP, siedziba Polskiego Radia Warsza-

wa – gdzie odbyły się warsztaty zaplanowane w ramach innowacji 

„Polonistyczne i profi laktyczne zabawy w teatr”.

Uczniowie zwiedzili Toruń, Łódź, Kraków, a także Rabkę, jak też 

Motycz, a szczególnie Centrum Dobrego Wychowania, gdzie wzię-

li udział w warsztatach integrujących grupę.

Uczestniczyli też w spektaklach teatralnych: np. w Teatrze Rampa, 

Teatrze Lektur Szkolnych, teatrze Capitol, Teatrze Polskim oraz sean-

sach fi lmowych, gdzie mogli wziąć udział w pogadance przygoto-

wującej do odbioru fi lmu np. „Chłopiec zza szyby”.

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

W dniach 3-9 października 2022 r. nasza szkoła – we współpra-

cy z MSCDN – włączyła się w obchody Europejskiego Tygodnia 

Świadomości Dysleksji, który w tym roku przebiegał pod hasłem 

„Przełamujemy bariery”. Włączając się w tę społeczną akcję, oprócz 

wykonywania swej codziennej pracy na rzecz dzieci ryzyka dysleksji 

i uczniów z dysleksją szkoła podzieliła się swoimi doświadczeniami 

i dobrymi praktykami, przesyłając fi lm, zawierający relację z podej-

mowanych działań. Jest on dostępny na głównej stronie MSCDN 

https://mscdn.pl 

Laboratoria Przyszłości

Uczniowie korzystają ze sprzętu i pomocy naukowych zakupio-

nych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Podczas lekcji 

informatyki, a także zajęć matematyczno-przyrodniczych i informa-

tycznych prowadzonych w ramach projektu unijnego „Wiedza na 6” 

uczniowie poznają możliwości drukarki 3D oraz korzystają z robo-

tów edukacyjnych SkriBot. 

Grupa piątoklasistów uczy się przez zabawę LEGO Education Spike. 

Rozwijają umiejętności krytycznego myślenia, analizowania danych 

i rozwiązywania złożonych, rzeczywistych problemów. Obecnie uży-

wają języka Scratch, jednak myślą już o pracy w zaszytym w opro-

gramowaniu języku tekstowym MicroPython.

Długopisy Banach 3D cieszą się popularnością wśród uczniów 

w każdym wieku. Najmłodsi uczą się prawidłowego trzymania dłu-

gopisu i stosowania odpowiedniej siły nacisku. Starsi uczniowie, 

tworząc bryły 3D, utrwalają wiedzę zdobytą na lekcjach matema-

tyki, dodatkowo rozwijają wyobraźnię przestrzenną i ćwiczą zdol-

ności manualne.

Czwartoklasiści rozpoczynają swoją przygodę z kodowaniem, 

wykorzystując do tego Ozoboty oraz stawiają swoje pierwsze kroki 

w tworzeniu prezentacji w PowerPoint i wykonują projekty w Canvie.

Piąto i szóstoklasiści dzięki zestawom SkiRobot podczas zajęć w ra-

mach projektu „Wiedza na 6” samodzielnie, krok po kroku, tworzą 

roboty edukacyjne. Technologia Skriware pozwala im na poznanie 

podstaw mechaniki i elektroniki w bardzo interesujący sposób. Roz-

wijają kreatywność i umiejętność logicznego myślenia. 

Z kolei w profesjonalnie wyposażonej pracowni technicznej ucznio-

wie realizują projekty kulinarne, m.in. projekt ,,Kuchcikowo». Młodzi 

kucharze przyrządzali już kładzione kluseczki, piekli cytrynowe muf-

fi nki, zaś młodsi uczniowie – szarlotkę.

 Zgromadzone w pracowni elektronarzędzia czy maszyny do szycia 

również nie mają szansy na pokrycie się kurzem. Młodzi projektanci 

mody tworzą na lekcjach techniki ubrania zgodnie z ideą „zero waste”.

Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach OEIIZK organizowanych na 

terenie szkoły i online – w celu pełnego wykorzystania na różnych 

przedmiotach możliwości studia fi lmowego, czyli pracowni audio-

-wizualnej i zgromadzonych w niej akcesoriów. 

 Zajęcia dodatkowe 

Uczniowie, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe 

umiejętności w różnych dziedzinach nauki, korzystają z bogatej 

oferty zajęć dodatkowych. Cieszą się one dużym zainteresowaniem 

wśród uczestników, ponieważ podczas nich są rozwijane umiejęt-

ności nieszablonowego i krytycznego myślenia. Podejmowane są 

działania, które opierają się na współpracy, wymagają właściwego 
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planowania i kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów. 

Uczniowie samodzielnie przygotowują wyzwania w formie poko-

ju zagadek lub gry terenowej. Tworzą swoje gry planszowe czy po 

prostu rozwiązują ciekawe zadania. Dzięki temu zdobywanie no-

wych kompetencji odbywa się poprzez zabawę wykraczającą poza 

ściany sali lekcyjnej. Podczas takich zajęć uczniowie przygotowują 

się także do konkursów i zawodów.

Chętni uczniowie uczestniczą też w świetlicowych zajęciach spor-

towych, zaś uczniowie klas 3 zakończyli udział w II edycji programu 

„Aktywny powrót do szkół WF z AWF”. Trwała ona od marca do koń-

ca listopada 2022 r. Program miał na celu poprawę kondycji fi zycznej 

dzieci po okresie izolacji społecznej spowodowanej epidemią oraz 

przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom zdrowotnym. W czasie 

tych zajęć uczniowie 2 razy w tygodniu uczestniczyli w dodatkowych 

lekcjach w-f, na których doskonalili swoją sprawność, wytrzymałość, 

szybkość, siłę i koordynację ruchową poprzez różnorodne ćwiczenia 

gimnastyczne, zabawy ruchowe oraz gry zespołowe. 

Koncerty chórów Primus i Animato

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach prężnie dzia-

łają dwa chóry: uczniowie z klas drugich i trzecich tworzą chór Pri-

mus, zaś uczniowie klas od czwartej do ósmej – chór Animato. 

Obydwa uczestniczą w programie Akademia Chóralna – Śpiewa-

jąca Polska, prowadzonym przez Narodowe Forum Muzyki. Dzięki 

temu dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w koncertach, konkur-

sach i warsztatach. 

W tym roku szkolnym chór Animato miał już okazję wziąć udział 

jako zespół pokazowy w warsztatach dla dyrygentów Akademii 

Chóralnej regionu dolnośląskiego w Narodowym Forum Muzyki 

we Wrocławiu, w seminarium dla dyrygentów „Edukacja i wykonaw-

stwo” w Warszawie (także jako zespół pokazowy), a także zdobywać 

szlify wokalne pod okiem profesjonalistów w warsztatach przezna-

czonych dla chórzystów. 

Chór Primus także uczestniczył w warsztatach podnoszących 

umiejętności. Oba zespoły miały także okazję wziąć udział w wiel-

kim przedsięwzięciu, jakim był koncert „Jednym głosem dla Polski” 

w dniu 7 listopada 2022 r. Wzięły w nim udział wszystkie chóry re-

gionu mazowieckiego Akademii Chóralnej – Śpiewającej Polski, czyli 

około 500 osób na jednej scenie w Studiu Koncertowym Polskiego 

Radia im. Witolda Lutosławskiego. 

Chórzyści w różnych składach (dzieci młodsze, licealiści, dzieci 

starsze) wykonywali pieśni patriotyczne w nowoczesnych aranża-

cjach. Młodym artystom towarzyszył zespół profesjonalnych muzy-

ków – instrumentalistów. Na fi nał wszyscy razem zaśpiewali „Hymn 

III Tysiąclecia”, którym dyrygowała pani Olivia Kaczyńska, czyli nasza 

szkolna pani dyrygent. Koncert wzruszył słuchaczy, ale zostawił też 

niezapomniane wspomnienia w chórzystach – dla Primusa był to 

pierwszy koncert w ramach Akademii Chóralnej, pierwszy raz na 

dużej scenie i z zespołem instrumentalnym, a dla Animato – przy-

pomnienie występów sprzed pandemii. Mamy nadzieję, że tego-

roczne doświadczenia chórzystów przełożą się na udane występy 

w nadchodzącym roku (już są przygotowywane koncerty kolędo-

we!), również w ramach Akademii Chóralnej. 

W szkole działa też chór dla nauczycieli Pasjonato. Zespół spo-

tyka się, aby dzielić się pasją do wspólnego śpiewu. W swoim reper-

tuarze ma muzykę rozrywkową XX i XI wieku – zarówno polskich, 

jak i zagranicznych artystów. Nie stroni także od utworów okolicz-

nościowych, więc w ostatnim czasie ćwiczy kolędy. 

Podsumowując, w szkole w Łazach z każdej strony słychać śpiew…

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Szkoła w Łazach dołączyła do tegorocznej edycji Ogólnopolskie-

go Tygodnia Kariery, który jest akcją o zasięgu ogólnokrajowym 

zainicjowaną przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawo-

dowych Rzeczpospolitej Polskiej. Celem działań jest propagowanie 

świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowa-

nia kariery zawodowej. Hasło obecnej edycji brzmiało: „Złap za ste-

ry do swojej kariery”.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce zawodoznaw-

czej do szkółki drzew i krzewów ozdobnych KORDUS, zorganizowa-

nej przez doradcę zawodowego, p. Renatę Maj-Czupryn. Uczniowie 

zapoznali się z wiedzą na temat produkcji sadzonek oraz ich pielę-

gnacji. Zdobyli informacje na temat prowadzenia fi rmy rodzinnej.

Z kolei podczas zajęć świetlicowych uczniowie klas drugich i trze-

cich wędrowali po wirtualnym „mieście zawodów”, w którym od-

szukiwali zakłady pracy i przyporządkowywali właściwe zawody 

związane z tym miejscem.

Zadaniem uczniów klas siódmych było przeprowadzenie wywia-

du z dowolnie wybraną osobą na temat: Dlaczego ten zawód? Naj-

ciekawsze prace zostały nagrodzone.
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Cieszymy się z podjętych działań, zaangażowania uczniów i przy-

gotowujemy się do kolejnej XV edycji w październiku 2023.

Konkurs organizowany przez naszą szkołę

Szkoła organizuje konkurs „Zagrajmy o szacunek”. Jego adresata-

mi są uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych, zapraszamy chętnych 

uczniów z innych szkół, indywidualnie lub w zespole, maksymal-

nie 4 osobowym.

Chcemy podkreślić znaczenie szacunku, równości i godności 

w myśleniu i mówieniu o innych osobach, wdrażać uczniów do kry-

tycznego myślenia. Chcemy też uwrażliwić na fakt, że przekazywa-

ne przez media wiadomości ukazują tylko wąski obraz świata, a tym 

samym mogą utrwalać stereotypy lub je podważać. Zależy nam na 

zmotywowaniu do poszukiwania sposobów sprawdzania rzetelno-

ści przekazywanych przez media informacji. Zadanie konkursowe 

będzie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu edukacyjnej gry 

planszowej, zgodnie z określonymi w regulaminie wymaganiami.

Regulamin naszego konkursu zostanie wkrótce opublikowany 

na stronie internetowej i wysłany do innych szkół. Zapraszamy do 

udziału i włączenia się do dyskusji na ważny współczesny problem.

Działalność 247 Szczepu „Płomienie” im. Szarych 
Szeregów w Szkole Podstawowej w Łazach

W Szkole Podstawowej w Łazach działają gromady zuchowe i dru-

żyny harcerskie. Jak przystało na „Poszukiwaczy Przygód” (175 GZ) 

i „Tropicieli” (131 GZ) – jesienią zuchy wyruszyły do Puszczy Kampi-

noskiej na Jesienny Rajd Szczepu w poszukiwaniu wiedzy o przyro-

dzie i śladów historii. Młodszym kolegom i koleżankom towarzyszyli 

jak zwykle pomocni i opiekuńczy harcerze z 46 Drużyny Harcerskiej 

„Bukowina” i 47 Starszoharcerskiej Drużyny „Brzost”. Kontakt z natu-

rą i bycie aktywnym jest bliskie zarówno zuchom, jak i harcerzom 

– dlatego nasz szczep wziął udział w Jesiennym Złazie Hufca, podej-

mując współpracę z zuchami i harcerzami z Hufca ZHP Piaseczno.

Podczas jesiennych zbiórek w szkole oraz na ulicach Warszawy 

(spotkanie z przewodnikami IPN), zuchy zdobywały trop „Zawiszacy”, 

kształtując aktywną postawę służby i patriotyzmu, a także trenując 

obowiązkowość i punktualność. Członkowie Szczepu uczestniczyli 

w obchodach upamiętniających odzyskanie niepodległości w dniu 

11. 11. zarówno w Lesznowoli (harcerze), jak i w Piasecznie (zuchy).

Grudniowe zbiórki to dla zuchów czas szukania okazji do zrobienia 

dobrego uczynku i aktywne przygotowania do szkolnego kiermaszu 

charytatywnego podczas zdobywania kolejnego tropu: Pomocnicy 

Świętego Mikołaja. Harcerze podczas swoich spotkań wykonują za-

dania związane z doskonaleniem zaradności, dużo czasu spędzając 

w magdaleńskim lesie.

Każda zbiórka to wspaniała okazja do rozwijania przyjaźni, kre-

atywności i współpracy.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W sierpniu i październiku nauczyciele Szkoły w Łazach wzięli 

udział w 15-godzinnym szkoleniu warsztatowym na temat „Pozy-

tywnej dyscypliny w klasie”.

PD jest metodą wywodzącą się z psychologii pozytywnej Alfreda 

Adlera. Jest to sposób organizacji nauczania niezwykle skuteczny, 

oparty na wzajemnym poszanowaniu nauczycieli i dzieci. Poma-

ga poczuć uczniom, że są ważną częścią społeczności, że ją współ-

tworzą. Jest to metoda jednocześnie pełna szacunku i zachęcająca 

– uprzejma i stanowcza w tym samym czasie. Jej działanie jest sku-

teczne długofalowo. PD uczy ważnych umiejętności życiowych 

i społecznych – szacunku, dbania o siebie i o innych, rozwiązywa-

nia problemów, współpracy oraz umiejętności wnoszenia wkładu 

i bycia pożytecznym. Wreszcie zaprasza dzieci do odkrywania, jak 

bardzo są zdolne i kompetentne.

Szkolenie poprowadziła pełna charyzmy, doświadczona i certy-

fi kowana edukatorka Pozytywnej Dyscypliny w klasie pani Dorota 

Jakubowska – Kurzec. Zdaniem uczestników spotkanie było bar-

dzo inspirującym doświadczeniem. Nie pozostaje nam nic innego, 

jak wdrażać tę metodę kawałek po kawałeczku w naszej codzien-

nej pracy z dziećmi i konsumować jej owoce „jak Pigmejczyk słonia”. 

Wielokulturowość w naszej szkole

Otwartość szkoły na wymianę z innymi krajami czy udział w pro-

jektach Erasmus+ ma związek z wielokulturowością naszej szkoły. 

W jednej z ogólnodostępnych klas siódmych poza Polakami uczą 

się wspólnie uczniowie pochodzący z sąsiedniej Ukrainy oraz dale-

kich Chin i Wietnamu.

Przygotowania do obchodów Święta Niepodległości były okazją 

do refl eksji nad tym, co w naszym kraju jest wyjątkowego. Tak po-

wstał pomysł na projekt „Wielki świat w małej klasie”. Na informaty-

ce uczniowie przygotowali prezentacje o Polsce, Ukrainie, Chinach 

i Wietnamie. Podczas zajęć z matematyki obliczali między innymi gę-

stość zaludnienia każdego z krajów. Przed siódmoklasistami jeszcze 

godzina wychowawcza, podczas której będzie okazja do przedsta-

wienia prezentacji i skosztowania smakołyków z każdego spośród 

czterech krajów.

W czasie zajęć języka polskiego uczniowie nabywają kompeten-

cje językowe, otrzymując uproszczone polecenia, mogą używać 

translatorów lub rozwiązywać testy w domu. Mają zmniejszoną licz-

bę zadań, a nauczyciele doceniają głównie postępy w nauce języ-

ka. Na początku stycznia siódmoklasiści będą prezentować projekt 

o nazwie „ # pamiętamy”, związany z niedawnymi obchodami świę-

ta zmarłych. Uczniowie obcojęzyczni zapoznają nas z historią swo-

ich dziadków, pradziadków itp. Opowiedzą ciekawe historie z ich 

życia, pokażą zdjęcia z rodzinnych albumów. Na zakończenie pro-

jektu planowany jest panel dyskusyjny.

Podczas zajęć dodatkowych z języka polskiego dla cudzoziemców 

uczniowie z Ukrainy i Wietnamu poznają polskie tradycje i przepisy 

kulinarne. Cykl spotkań „Polska od kuchni” zapoczątkowało wspól-

ne pieczenie świątecznych pierniczków. Uczniowie, korzystając ze 

sprzętu pozyskanego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” 

wypiekali i ozdabiali ciasteczka. Zajęcia były okazją do poznania pi-

semnej formy użytkowej,  jaką jest przepis, a także do bogacenia 

słownictwa i poznania naszej kultury. Lekcję poprzedziły zajęcia, na 

których młodzież zapoznała się z legendą o toruńskich piernikach. 

Praca w wielokulturowej klasie stanowi wyzwanie dla całego ze-

społu, nauczycieli i uczniów, ale jest też okazją do szukania nowych 

rozwiązań i tworzenia ciekawych projektów.

Matematyka Po Prostu

Nasza szkoła zgłosiła klasy 7 i 8 do udziału w bezpłatnym progra-

mie społeczno-edukacyjnym Polskiego Instytutu Edukacji „Matematy-

ka Po Prostu”. Funkcjonuje on w formie platformy online, w formule 

„lekcji wideo” i jest nowoczesnym narzędziem wspomagającym na-

ukę i uzupełnienie wiedzy przed kartkówkami, sprawdzianami i eg-

zaminem ósmoklasisty. Materiały edukacyjne zostały zweryfi kowane 

przez Wydział Edukacji m.st. Warszawy.

Partnerem programu jest Energylandia.

Program „Matematyka Po Prostu” będzie testowany przez naszych 

uczniów, ale może okazać się przydatnym narzędziem zarówno 

w okresach nieobecności dziecka w szkole, jak i w codziennej pra-

cy nad zrozumieniem matematyki. 
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Asystent Ucznia Ze Specjalnymi Potrzebami 
Edukacyjnymi – pilotaż

Nasza szkoła już drugi rok uczestniczy w pilotażu projektu Asy-

stent Ucznia Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. 

Zarówno ASPE, jak wszyscy nauczyciele pracujący z dzieckiem 

oraz dyrekcja uczestniczą w szkoleniach i wymieniają się doświad-

czeniami. Szkoły mogą korzystać w ramach projektu z doradztwa, 

np. w zakresie współpracy specjalistów z ASPE, funkcjonowania 

dziecka ze SPE w klasie itp.

ASPE to pracownik niepedagogiczny, który zdobywa kwalifi ka-

cje do pracy z dziećmi i młodzieżą. W ramach pozyskanego grantu 

wspiera nauczycieli w ich codziennej pracy, zapewniając w klasie 

szkolnej opiekę nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyj-

nymi, w tym z niepełnosprawnościami. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wie-

dza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne poli-

tyki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. 

Wysoka jakość systemu oświaty.

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

W dniu 25 listopada 2022 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie 

profi laktyczne uczniów klas 6 z zakresu odpowiedzialności karnej 

nieletnich. Zajęcia prowadziła sierżant sztabowy Wioletta Doma-

gała – funkcjonariuszka do spraw profi laktyki społecznej z Komen-

dy Powiatowej Policji w Piasecznie.

W trakcie prowadzonych zajęć policjantka przekazała uczniom 

informacje na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich, naj-

częściej popełnianych wykroczeń przez młodzież, cyberprzemocy. 

Informowała o konsekwencjach prawnych postępowania niezgod-

nego z obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi. 

Przytaczała zapisy kodeksu karnego, ustawy o postępowaniu w spra-

wach nieletnich czy kodeksu wykroczeń odwołujące się do tych sy-

tuacji. Uczniowie usłyszeli o zachowaniach będących przejawami 

demoralizacji oraz wynikających z tego konsekwencjach prawnych.

Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, a podjęta tematy-

ka cieszyła się ich dużym zainteresowaniem. 

Projekty szkolne, konkursy i zawody 

Uczniowie naszej szkoły wykazują się aktywnością, realizując wie-

le szkolnych projektów i uczestnicząc w konkursach oraz zawodach.

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozpoczęły się w naszej szkole 

od spotkania uczniów w strefi e kibica, gdzie wspólnie wspierali dru-

żynę Biało-Czerwonych podczas ich pierwszego meczu.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas 1-3 wzię-

li licznie udział w Przeglądzie Piosenki Patriotycznej.

Młodsi i starsi z zaangażowaniem podejmowali przygotowane 

przez nauczycieli wyzwania w ramach Światowego Dnia Tablicz-

ki Mnożenia.

Uczniowie chętnie współpracowali przy tworzeniu projektów z za-

kresu promocji zdrowia, bezpieczeństwa, ekologii.

W dniu 12 października 2022 r. nauczyciele języków obcych zor-

ganizowali po raz kolejny obchody Europejskiego Dnia Języków – 

święta, które na stałe zagościło w naszej szkole. Jest ważne dla całej 

społeczności, wszyscy są świadomi tego, że uczenie się języków daje 

wymierne korzyści, przede wszystkim możliwość poznania różno-

rodności kulturowej Europy i innych części świata. 

Uczniowie chętnie włączyli się w koordynację działań. W ramach 

obchodów każda klasa przygotowała projekty dotyczące krajów 

europejskich. Uczniowie stworzyli plakaty zawierające informacje 

o tych krajach.

W różnych częściach szkoły można było znaleźć stoiska z jedze-

niem charakterystycznym dla danego kraju. Potrawy przygotowali 

sami uczniowie, a ich wybór był ogromny! Pieniądze z ich sprzeda-

ży zostały przekazane na działalność SU, czyli wróciły do uczniów.

W czasie przerw przez szkolny radiowęzeł można było usłyszeć pio-

senki charakterystyczne dla rożnych krajów, a na szkolnych monito-

rach obejrzeć prezentację z najciekawszymi informacjami o językach.

Na szkolnym padlecie zostały umieszczone łamańce językowe na-

grane przez uczniów i wiele innych przedsięwzięć, które były tego 

dnia podejmowane https://tiny.pl/wd37k

Odbyły się już szkolne eliminacje konkursów przedmiotowych 

MKO oraz olimpiad. Szczególnie utalentowani uczniowie odnieśli 

w nich pierwsze sukcesy: Sara Krzyżanowska z klasy 7 c zakwalifi -

kowała się do etapu rejonowego Konkursu MKO z Języka Angielskie-

go, Paweł Garwacki z klasy 7 a – do etapu rejonowego Konkursu 

Historycznego MKO i kolejnego etapu Olimpiady z Historii, a Zofi a 

Gągała z klasy 8b – do kolejnego etapu Konkursu Biologicznego 

MKO. Gratulujemy uczniom i rodzicom, życzymy sukcesów zarów-

no uczniom, jak ich nauczycielom: panu Kamilowi Jabbarowi, panu 

Łukaszowi Sitkiewiczowi i pani Annie Zahorbeńskiej.

Sukcesy sportowe naszych uczniów

 Jesteśmy niezwykle dumni z osiągnięć naszych uczniów podczas 

Mistrzostw Europy Juniorów w szachach. 

Eryk Ejsymont z klasy 2 b zajął 11 miejsce wśród 85 najlepszych 

w Europie szachistów do lat 8, będąc najwyżej spośród polskiej ka-

dry w tej kategorii

Blanka Ejsymont z klasy 4 d zajęła 10 miejsce wśród najlepszych 

w Europie szachistek do lat 10, będąc najwyżej spośród polskiej ka-

dry w tej kategorii wiekowej. Blanka zajmuje 3 miejsce na świecie 

w solvingu szachowym i 10 w Europie w szachach klasycznych. 

Aleksander Rogowski z klasy 5 c został z kolei kartingowym Mi-

strzem Europy serii ROTAX w kategorii Mini Max. Reprezentował Pol-

skę w Finałach Światowych Rotax Max Challenge, które odbyły się 

od 17 do 27 listopada 2022 r. w Portimao w Portugalii.

Gratulujemy Blance, Erykowi i Aleksowi talentu, pasji, wytrwa-

łości, wspaniałego rozwoju umiejętności. Serdecznie gratulujemy 

również Rodzicom Blanki i Eryka oraz Aleksandra. Wyrazy uznania 

kierujemy do trenera młodych szachistów – Pana Macieja Nurkie-

wicza oraz pierwszego trenera młodego kierowcy kartingowego – 

Pana Przemysława Rogowskiego.

W dniu 5 października 2022 r. odbyły się zawody w biegach prze-

łajowych na szczeblu rejonowym. Uczniowie Iga Pazura (7 c), Mi-

chał Rzążewski (7 c) i Bartosz Zawada (8 b) uplasowali się kolejno 

na 7, 8 i na 10 miejscu, co dało im klasyfi kację do następnego etapu. 

W kwietniu będą rywalizować na szczeblu wojewódzkim! Gratulu-

jemy uczniom i nauczycielom wychowania fi zycznego.

Zespół ds. promocji Szkoły
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Święto Odzyskania Niepodległości 

Święto Odzyskania Niepodległości to jedno z najważniejszych 

wydarzeń w historii Polski. Po 123 latach zaborów Polska wraca na 

mapę Europy i świata. Zadaniem każdego Polaka czy to małego, 

czy to dużego jest pamiętanie o tych, którzy walczyli za naszą wol-

ność. Zaszczepianie patriotyzmu to zadanie szkoły, a Zespół Szkol-

no-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli jak zwykle 

jest pod tym względem ogromnym wzorem. 

Przy udziale Dyrekcji: Dyrektora, pana Bogumiła Pałczaka, Wice-

dyrektorów: pani Justyny Respondowskiej, pani. Katarzyny Kwiat-

kowskiej, pani. Anny Rycek, pani Agaty Kacprzak-Kołakowskiej, pani 

Moniki Kocon oraz wszystkich Nauczycieli i Pracowników obsługi 

placówki został uroczyście odśpiewany „Mazurek Dąbrowskiego”. 

Uczniowie w pięknych, odświętnych strojach, z fl agami, kotyliona-

mi i przygotowanymi przez siebie symbolami narodowymi uczest-

niczyli w akademiach przygotowanych specjalnie na tę okazję przez 

Uczniów klas 4-8 (opiekun pani Anna Rajkowska) i klas 1-3 (opiekun 

pani Renata Kierzkowska). 

Podczas apelu wręczone zostały nagrody w szkolnym konkursie 

recytatorskim i pieśni patriotycznych. Pierwsze miejsce w kategorii 

piosenka otrzymali Kinga Straub (5a) i Antoni Czajkowski (8a), dru-

gie – Julianna Romańska (8e) i Julia Gągała (5c), trzecie – Gabrie-

la Bukowska (4b) i Helena Wojdyna (5b). Wyróżnieni zostali Izabela 

Ziemba (4d), Nina Szatkowska (5e), Adam Wiatkowski (8a) i Prze-

mysław Pietroń (8d). W kategorii recytacji pierwsze miejsce przypa-

dło Maksymilianowi Czarnocie (5a), drugie zajęła Zofi a Tesche (5c), 

a trzecie – Magdalena Ignatowska (6d) i Miłosz Popiel (6d). Gratu-

lujemy zaangażowania!

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich 

w Lesznowoli

Również Oddziały Przedszkolne i Przedszkole przyłączyły się do 

obchodów organizując aż dwie akademie dla swoich podopiecz-

nych. Grupa 0d pod opieką pani Anety Giszczak i pani Iwony Surosz 

oraz grupa 0f – pod opieką pani. Beaty Boguty i pani Edyty Abramo-

wicz, zaprosiły na wzruszające występy również Rodziców. Przed-

szkole odśpiewało uroczyście hymn a dzieci przygotowały krótkie 

występy taneczne. 

Po raz kolejny społeczność szkolna pokazała wspólną więź, dając 

przykład bycia prawdziwym Patriotą.

Agata Kacprzak-Kołakowska

Wicedyrektor ZSP Lesznowola
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Uroczyste ślubowanie 
i pasowanie na uczniów

Dnia 14 października w naszej szkole odbyło się ślubowanie i pa-

sowanie na uczniów.

W uroczystości brały udział dzieci z klas I A, I B, I C, I D, I E, I F, oraz 

I G wraz z wychowawcami, nauczycielami współorganizującymi 

kształcenie, panem Dyrektorem Bogumiłem Pałczakiem i panią Wi-

cedyrektor Katarzyną Kwiatkowską.

W podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierw-

szoklasiści przyrzekali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować 

swoją szkołę, uczyć się pilnie i grzecznie się zachowywać, by spra-

wiać radość rodzicom i nauczycielom. 

Po złożeniu ślubowania 

Pan Dyrektor pasował ich na 

uczniów. Od tej chwili pierw-

szaki stały się nowymi człon-

kami naszej wielkiej szkolnej 

rodziny.

Na początku uroczystości 

odbyła się część artystyczna, 

która została nagrodzona bra-

wami przez licznie zgroma-

dzonych gości. Pani Wicedyrektor życzyła nowym uczniom wielu 

osiągnięć i powodzenia w nauce. Następnie pierwszoklasiści otrzyma-

li pamiątkowe dyplomy, a także mały upominek od Rady Rodziców. 

Po skończonej akademii nasi bohaterowie udali się na poczęstunek 

zorganizowany przez rodziców.

Wychowawcy klas pierwszych

ZSP Lesznowola

Laboratoria Przyszłości u Noblistów

Od początku roku szkolnego 2022/2023, uczniowie z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, dzię-

ki sprzętowi zakupionemu w ramach programu Laboratoria Przy-

szłości, rozwijają umiejętności praktyczne tworząc ciekawe ale też 

smaczne prace. 

Umiejętności kulinarne doskonaliły klasy: I E, która wraz ze swoją 

wychowawczynią panią Ewą Poterałą upiekła pyszne pizze, a także 

I C oraz II A, które pod 

okiem wychowawców, 

pani Barbary Tlak i pani 

Agaty Kasprzak-Koła-

kowskiej zrobiły wspa-

niałe tosty. 

Niektórzy jednak wo-

leli rozwijać się na innych 

polach. Klasa III B z pa-

nia Magdaleną Napiecek 

stworzyła nowe, niezwy-

kłe pojazdy z LEGO Edu-

cation Spike. 

Na zajęciach świetli-

cowych z panią Anną 

Gwiazdowską powstawały zaś jesienne drzewa, zawieszki z fil-

cu czy prasowanki z koralików. Dzieciaki uszyły też misie. Za to 

pani Urszula Klaja wprawiła uczniów w świąteczny nastrój orga-

nizując warsztaty na, których wykonano stroiki na Kiermasz Bo-

żonarodzeniowy. 

 Dzięki programowi Laboratoria Przyszłości nudno nie było także 

na lekcjach informatyki w klasach IV-VI, gdzie razem z panią Eweli-

ną Kucharczyk starsi uczniowie korzystali z robotów mbot, mbot2, 

Wonder Cue. Cel programu został zrealizowany – było niezwykle 

kreatywnie!

Magdalena Napiecek,

Koordynaror Laboratoriów Przyszłości 

w ZSP Lesznowola

Europejski Tydzień 
Świadomości Dysleksji 2022 r.

 „Przełamujemy bariery” to hasło tegorocznego Europejskie-

go Tygodnia Świadomości Dysleksji (ETŚD), zorganizowane-

go w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Noblistów Polskich 

w Lesznowoli. 

Ze względu na bogaty w treści program, już po pierwszym dniu, 

organizatorzy pod czujnym okiem dyrekcji, postanowili wydłużyć 

czas jego trwania aż do dwóch tygodni.

Jak co roku zgrany „team” nauczycieli, dostosowując się do ak-

tualnych, podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej 

państwa stworzył program uwrażliwiający uczniów, rodziców oraz 

nauczycieli na pojęcie „dysleksji”. Problem ten dotyczy coraz więk-

szej ilości uczniów nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie.

Dlatego też, postanowiliśmy, na swój niecodzienny sposób, do-

łączyć się do akcji #GoRedForDyslexia oraz #GOREaD i stworzyć 

jego szkolny odpowiednik: #NaCzerwonoDlaDysleksji, #Odzy-

skajmyCzerwony. Krótko o akcji : Dlaczego „#OdzyskajmyCzerwo-

ny”? Czerwień długopisu używanego do zaznaczania błędów na 

sprawdzianach budzi u większości uczniów lęk i przytłoczenie. 

Fundacja #GoRedForDyslexia wybrała kolor czerwony, aby odzy-

skać jego znaczenie i globalnie promować świadomość dysleksji 

w zabawny i pozytywny sposób. W październiku, na terenie całej 

Europy oświetlane są przede wszystkim budynki użyteczności pu-

blicznej. Zaś nasi uczniowie postanowili wykorzystać kolor czer-

wony i przebrać się w zabawny sposób, aby pokazać, że nie musi 

być on taki straszny.

W związku z promowaniem prawidłowych postaw uczniowie 

wzięli udział w sesji zdjęciowej zorganizowanej na auli szkolnej. Oto 
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efekty żmudnej pracy pani fotograf, mgr Anny Syrowiec. 

Pani Anna Syrowiec poprowadziła także zajęcia z dogote-

rapii. Wraz z Florentyną uwrażliwiała uczniów na pozytyw-

ne aspekty pracy z psem.

Przez cały czas trwania ETŚD uczniowie mogli wziąć 

udział w tworzeniu gazetek tematycznych na aulę szkol-

ną, uczestniczyli w godzinach wychowawczych, lekcjach 

odwróconych oraz zajęciach świetlicowych, na których 

omawiano temat dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii i dysor-

tografii. Uczyli się poprzez zabawę, wykorzystując gry 

terenowe. Tworzyli plakaty oraz prace dotyczące tole-

rancji w stosunku do uczniów z problemami w nauce, 

tj.: „Powinniście wiedzieć, że…”, „Tolerancja – nasze szanse rosną 

gdy jesteśmy różni”, „Jaki jestem? – uwrażliwianie na zdolności 

naszych uczniów”.

W tym roku Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich 

w Lesznowoli miał również przyjemność gościć przedstawicieli 

szkół Gminy Lesznowola na Gminnej Konferencji pt.: „Przełamuje-

my bariery”. Wybitni specjaliści przygotowali krótkie prezentacje 

na wybrane przez siebie problemy dotyczące dysleksji: „Dyslek-

sja znana i nieznana” – mgr Małgorzata Stolarska, „Metody pracy 

z uczniem dyslektycznym” – mgr Danuta Pieczątka, „Przetwarzanie 

słuchowe” – mgr Monika Szczęsna, „Język angielski dla opornych” 

– mgr Agnieszka Szczepańska oraz „Dysleksja. Wartości dodane” – 

mgr Eliza Komar. 

Tegoroczny program ETŚD zawierał także szkolenia dla nauczycie-

li prowadzone przez naszych specjalistów pt.:  „Zaburzenia central-

nego przetwarzania słuchowego” – mgr Monika Szczęsna,  „Padlet” 

– mgr Ewelina Kucharczyk oraz   „Jak oswoić matematykę? – czyli 

sposoby na królową nauk” – mgr Agata Kacprzak-Kołakowska. Pe-

dagodzy mogli pogłębić swoją wiedzę na temat przyczyn niepra-

widłowego przyswajania treści programowych przez uczniów orz 

poszerzyć warsztat pracy o nowe metody pracy z uczniami.

Zadbaliśmy również o rodziców naszych uczniów, proponując 

warsztaty: „Terapia ręki” – mgr Anna Mazurkiewicz i mgr Kinga Ma-

giera, „Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego ” – mgr 

Monika Szczęsna oraz „Jak oswoić matematykę? – czyli sposoby na 

królową nauk” – mgr Agata Kacprzak-Kołakowska. 

Uczniowie klasy V  D poprowadzili również wywiad z wieloletnim 

pracownikiem szkoły, panią mgr Joanną Skrobisz, która wyjaśniła 

wszelkie wątpliwości na temat problemów w nauce uczniów oraz 

wskazała sposoby pomocy.

Dodatkowo uczniowie mieli możliwość spotkania 

się z absolwentami naszej szkoły i rozmowy z nimi 

o wspólnych pasjach. Mogli również wziąć udział 

w koncercie jednego z nich, Ignacego Kozaka.

Co roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym po-

większa się grono nauczycieli i specjalistów, pra-

gnących wziąć udział w ETŚD. Mamy nadzieję, że 

inne szkoły w naszej gminie również wezmą udział 

w ETŚD za rok. Zapraszam do współpracy! 

Małgorzata Sitek

Koordynator ETŚD 2022

Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny 
„Migowy dla dzieci”

Klasy III E i III F Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Noblistów Pol-

skich w Lesznowoli biorą w tym roku szkolnym udział w Ogólno-

polskim Interdyscyplinarnym Projekcie Edukacyjnym „Migowy dla 

dzieci” organizowanym przez www.migumig.pl. Projekt będzie re-

alizowany w czterech modułach przygotowanych przez ekspertów.

Jednym z celów projektu jest budowanie świadomości oraz kom-

petencji związanych z polskim językiem migowym wśród dzieci sły-

szących. Zajęcia otwierają dzieci na świat osób niepełnosprawnych, 

uczą wyrażać emocje ciałem, w tym mimiką.

Za nami realizacja pierwszego modułu. Dzięki materiałom opra-

cowanym przez Dobrosławę Horbacz z paluszkowerozspiewanki.

pl uczniowie klasy III E i III F zapoznali się ze znakami odpowiadają-

cym kolorom i emocjom. W trakcie zajęć uczniowie doskonalili małą 

motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową oraz kreatywne myśle-

nie w duchu tolerancji i empatii w stosunku do osób z niepełno-

sprawnościami. Dzieci doświadczyły samych pozytywnych emocji, 

z wielkim entuzjazmem wzięły udział w zajęciach i z niecierpliwo-

ścią czekają na kolejne.

Prowadzenie zajęć i opieka nad projektem: pani Agata Adamkie-

wicz, pani Katarzyna Kowalska-Stępińska.

Katarzyna Kowalska-Stępińska

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Fot. Ewa Jędrzejczyk
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Szkoła Podstawowa w Mrokowie

Projekt „Muzyka daje POWER!” zakończony!

W ostatnim tygodniu września w szkole w Mrokowie odbył 

się Festiwal Muzyki, który był zwieńczeniem przeprowadzo-

nych działań projektowych „Muzyka daje POWER!”. Finał Festi-

walu poprzedziły działania przygotowujące, w które włączyła 

się cała społeczność szkolna.

Uczestnicy projektu przygotowali prezentacje fi nałowe w języku 

polskim i angielskim, podsumowujące ich wiedzę z zakresu muzy-

ki krajów biorących udział w projekcie i przedstawili je w klasach 7. 

i 8. po angielsku.

Prezentacja w języku polskim została udostępniona oddziałom 

przedszkolnym oraz klasom 1-6 i przedstawiona przez nauczycie-

li w czasie zajęć. Uczniowie klas 4-8, którzy najszybciej prawidłowo 

odpowiedzieli na pytania quizu, otrzymali drobne nagrody z logo 

projektu, a przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 otrzymali misie Po-

werki. W czasie tego tygodnia szkoła została ozdobiona zdjęciami 

przedstawiającymi sylwetki kompozytorów, instrumenty muzycz-

ne wraz ich nazwami w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. 

Uczniowie klas 1 -7 oraz zerówek w czasie zajęć plastycznych i świe-

tlicowych wykonali rysunki inspirowane muzyką, a także instrumen-

ty muzyczne z recyklingu.

Ostatniego dnia Festiwalu Muzyki uczestnicy projektu zaprezento-

wali społeczności szkolnej i lokalnej, w tym zaproszonym delegacjom 

z innych szkół gminnych, przedstawicielom Gminy oraz rodzicom, fi lm 

ilustrujący przebieg projektu, tańce oraz dwie piosenki fi nałowe, do 

których słowa napisali uczestnicy projektu we współpracy z kolega-

mi i koleżankami z Fragi i Hamburga. Społeczność szkolną i lokalną 

została zaproszona na warsztaty teatru „Słuchaj uchem”, który zachęcił 

wszystkich do zabawy przy muzyce ludowej. Dzień ten grą na pianinie 

i wiolonczeli uświetniła utalentowana uczennica klasy 3d Maria Witak. 

Szkoły naszej gminy otrzymały linki do wszystkich wykonanych 

w czasie projektu prezentacji oraz zestaw frisbee z logo projektu do 

wykorzystania na zajęciach szkolnych.

Dorota Mieszkowska 

Andrzej Lewandowski

Inga Osiecka-Mróz

 Koordynatorzy projektu 

Projekty unijne w naszej szkole 
– konferencja upowszechniająca

27 października w Szkole Podstawowej w Mrokowie odbyła się 

konferencja podsumowująca realizowane przez nas projekty unij-

ne. Konferencję poprowadziła koordynatorka projektów pani Renata 

Kiliańska. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście – przedstawi-

ciele organu prowadzącego oraz szkół z Gminy Lesznowola, a także 

nauczy ciele realizujący projekty.

Nauczyciele naszej szkoły, którzy zakończyli realizację projektu 

poświęconego metodzie Content and Language Integrated Lear-

ning (CLIL) – metodzie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-

-językowego rekomendowanej przez Komisję Europejską na rzecz 

promowania nauki języków obcych, omówili poznane podczas pro-

jektu dobre praktyki, a także zaprezentowali metody lekcji odwró-

conej oraz edukacji nieformalnej. 

Podczas wizyt w szkołach partnerskich w krajach południowoeu-

ropejskich nauczyciele obserwowali wdrażanie tych metod pracy 

oraz organizację zajęć z uczniami. Zaobserwowane dobre praktyki 

staramy się wykorzystywać w pracy z naszymi uczniami, a konkretne 

40 Biuletyn nr 79 (2022)

EDUKACJA



przykłady takich działań zostały zaprezentowane przez nauczycie-

li realizujących trwający nadal projekt  „Od ziarenka do marchewki”.

Podczas konferencji mogliśmy również przećwiczyć ciekawe pro-

pozycje zajęć o charakterze integracyjnym oraz zapoznać się z przy-

kładowymi lekcjami prowadzonymi wymienioną wyżej metodą 

CLIL. Cieszymy się, że nasze spotkanie wywołało wśród uczestni-

ków merytoryczną dyskusję na temat wyzwań w pracy edukacyjnej 

ze współczesną młodzieżą. Spotkania służące wymianie doświad-

czeń są niezwykle cenne, gdyż dostarczają wielu wskazówek do na-

szej codziennej pracy. 

Zespół ds. promocji Szkoły

W bibliotece przygoda nigdy się nie kończy…

Październik w bibliotece szkolnej 

Październik obchodzony jest jako miesiąc bibliotek szkolnych, dla-

tego właśnie wtedy w sposób szczególny promowane są w naszej 

szkole akcje związane z książką i czytelnictwem. 

Na początku miesiąca powitaliśmy w bibliotece 120 nowych 

czytelników – uczniów klas 1. Uczestniczyli oni w zajęciach biblio-

tecznych „Witajcie w naszej bajce…”, których głównym celem było 

zachęcenie najmłodszych do wypożyczania książek oraz rozwijania 

umiejętności samodzielnego czytania. 

W tym roku po raz pierwszy nasza szkoła wzięła także udział 

w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, która odbyła się pod hasłem 

„To się musi powieść”. Z tej okazji chętni uczniowie z klas 7. i 8., na-

leżący do MKK – Młodzieżowego Klubu Książki, wzięli udział w spo-

tkaniu, podczas którego mieli możliwość swobodnej wypowiedzi 

na temat swoich preferencji czytelniczych. Uatrakcyjnieniem zajęć 

był escape room, w którym pojawiły się pytania dotyczące historii 

naszej szkoły oraz jej patronki. 

W październiku zostało zorganizowane również spotkanie dla 

uczniów klas starszych promujące wspólne głośne czytanie. Odbyło 

się ono w nawiązaniu do tegorocznej edycji Narodowego Czytania 

„Ballad i romansów” Adama Mickiewicza oraz obwołanego na 2022 

Roku Romantyzmu. Uczniowie mieli możliwość poznania ciekawo-

stek o Adamie Mickiewiczu oraz wysłuchania najbardziej znanych 

utworów z tomiku „Ballady i romanse”. Prezentacja wierszy wzboga-

cona została efektami wizualnymi i muzycznymi.

Mamy nadzieję, że uczniowie będą często odwiedzać bibliotekę 

i rozbudzą w sobie potrzebę czytania oraz przeżywania pięknych 

chwil z książką, a obcowanie z wartościowymi utworami wpłynie na 

ukształtowanie dobrego gustu czytelniczego.

Agnieszka Kostyra

Magdalena Boruc 

Nauczyciele bibliotekarze

Dni Dwujęzyczności – Bilingual Days

Na początku listopada odbyły się w Szkole Podstawowej w Mro-

kowie Dni Dwujęzyczności – Bilingual Days. 32% naszych uczniów 

stanowią uczniowie cudzoziemscy (zazwyczaj dwujęzyczni), pocho-

dzący głównie z Wietnamu, Chin oraz Ukrainy. 

Na zajęciach zorganizowanych w świetlicy uczniowie wybrali się 

w wirtualną podróż do ojczystych krajów swoich kolegów i kole-

żanek ze szkolnej ławki. Dzieci dowiedziały się ciekawostek o wy-

branych państwach, słuchały charakterystycznej muzyki, oglądały 

przepiękne miejsca oraz wykonały fl agi i plakaty. 

Głównym punktem programy każdego dnia był konkurs języko-

wy, w którym udział wzięli pracownicy naszej szkoły, zaś ekspertami 

i jury byli uczniowie pochodzący z danego kraju. Wszyscy zebrani 

mieli także okazję poćwiczyć podstawowe słówka w języku wiet-

namskim, chińskim oraz ukraińskim i choć przez chwilę doświad-

czyć, jak to jest mówić w zupełnie obcym języku.

 

Joanna Stachurska-Nycz

Nauczyciel języka angielskiego

SP Mroków Mistrzem Województwa 
Mazowieckiego w badmintonie 

Drugi raz z rzędu reprezentacja Szkoły Podstawowej w Mrokowie 

stanęła na podium w fi nałach Mazowieckich Igrzysk Dzieci i Mło-

dzieży w Badmintonie. 

Po zeszłorocznym sukcesie dziewcząt z klas szóstych, które wy-

walczyły w województwie brązowy medal, w tym roku udział w fi na-

łach zapewnili sobie chłopcy z rocznika 2010 i młodsi. Naszą szkołę 

reprezentowali Nguyen Hoang Anh (Dawid 6 c), Adam Gawron 

(6 c) i Dang Duc Huy (Kevin 6 a). Chłopcy, wygrywając etap gmin-

ny w Mysiadle, powiatowy w Zalesiu i międzypowiatowy w Legio-

nowie, w niedzielę 20 listopada 2022 r. w Ostrołęce stanęli do walki 

z najlepszymi zawodnikami z całego województwa mazowieckie-

go. Reprezentanci szkoły wykazali się determinacją, siłą charakteru 

i niezwykłą walecznością. W fi nale pokonali szkołę z Płocka wyni-

kiem 2:1, tym samym zdobywając puchar, złoty medal i tytuł MA-

ZOWIECKICH MISTRZÓW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W BADMINTONIE. 

Dziękujemy naszym zawodnikom za wspaniałe emocje, jakich 

dostarczyli przez wszystkie poszczególne etapy turnieju i piękny 

prezent na 100 – lecie istnienia Szkoły Podstawowej w Mrokowie!

Tomasz Skalski 

Nauczyciel wychowania fi zycznego

 Opiekun kadry badmintona w Mrokowie  
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Program Erasmus+ 

Działania związane z programem Erasmus+, którego głównym 

mottem jest: “Erasmus+ – otwiera umysły, zmienia życie” są już na 

stałe wkomponowane w życie naszej szkoły. Podczas międzynaro-

dowych spotkań z uczniami i nauczycielami ze szkół partnerskich 

nie tylko doskonalimy nasze umiejętności z językowe, ale również 

stajemy się bardziej przedsiębiorczy i wrażliwi na różnorodność kul-

turową. Zawiązujemy nowe znajomości, odkrywamy siebie w sytu-

acjach, w których często znaleźliśmy się po raz pierwszy w życiu. 

Uczymy się w grupach, rozwiązując problemy i pracując nad aktual-

nymi tematami, takimi jak ekologia, cyfryzacja czy kompetencje klu-

czowe. Z roku na rok coraz więcej osób z naszej wspólnoty szkolnej 

jest zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w ten prak-

tyczny i przyjemny sposób.

Na wiosnę 2022 roku, w miarę łagodzenia obostrzeń związanych 

z pandemią COVID-19, w szkole zaczęła się realizacja planowanych 

działań następujących projektów Erasmus+. 

• Appic Learning – projekt realizowany z Macedonią Północną 

oraz Niemcami. Celem projektu jest poznawanie aplikacji służą-

cych do uczenia się. W ramach rewizyty zorganizowaliśmy mo-

bilność online w marcu 2022. Na wymianę uczniowską do Bremy 

w maju 2022 wyjechało 9 uczniów oraz 4 nauczycielki. 

• Global Rethinking Environmental Education Network, w skró-

cie GREEN – realizowany jest wraz ze szkołami w Niemczech i Hisz-

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków 

w Mysiadle panii. Celem projektu jest edukacja proekologiczna, w szcze-

gólności oszczędzanie zasobów takich jak energia lub jedzenie. 

W wyjeździe do Madrytu w kwietniu oraz do Niemiec w listopa-

dzie 2022 wzięło udział 25 uczniów i 6 nauczycielek. W ramach 

rewizyty goście z Hiszpanii i Niemiec odwiedzili nas w czerwcu 

i oraz we wrześniu 2022.

•  Kompetencje Kluczowe w Szkole – ten projekt skierowany był 

do nauczycielek z zespołu edukacji wczesnoszkolnej, a jego głów-

nym celem był trening metodologiczny kadry w zakresie rozwi-

jania kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę metodą 

projektu. 17 uczestniczek projektu odwiedziło trzy hiszpańskie 

i dwie włoskie szkoły podstawowe, by obserwować pracę na-

uczycieli w ramach zajęć typu job-shadowing. W ramach rewizy-

ty na przełomie ostatnich miesięcy odwiedziło nas 9 nauczycie-

li ze szkół partnerskich. Przy tej okazji nauczyciele naszej szkoły 

mogli podzielić się wypracowanymi rezultatami w szczególności 

w zakresie pracy z uczniem w edukacji wczesnoszkolnej, działań 

świetlicy oraz terapii pedagogiczno-psychologicznej.

Udział naszej społeczności szkolnej w projektach programu 

Erasmus+ przyczynia się do kształtowania postawy otwartej na 

budowanie relacji międzyludzkich i różnorodność oraz odważnej 

wobec wyzwań, jakie niesie teraźniejszość. Biorąc pod uwagę do-

tychczasowe doświadczenia, żywimy głęboką nadzieję, że rozwój 

uczniów i nauczycieli w ramach projektów programu Erasmus+ bę-

dzie możliwy również w kolejnych latach szkolnych.

Karolina Kacperska

Nauczyciel języka angielskiego

Koordynator programu Erasmus+

Hiszpania

Niemcy
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Rajd pieszy do Palmir

W sobotę 22 października 2022 r. uczniowie klas 1-3 oraz klas 5 

Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle rozpo-

częli wędrówkę przez Puszczę Kampinoską do miejscowości Palmiry, 

gdzie zaplanowano m.in. uroczystości na cmentarzu oraz pod Krzy-

żem POS „Jerzyki”, a także inne atrakcje. 

To była kolejna wyprawa uczniów szkoły na 62 Centralny Zlot Mło-

dzieży PTTK „Palmiry”. Uczniowie wraz z opiekunami wybrali się do 

miejsca męczeńskiej śmierci ponad 2000 Polaków wywiezionych 

z Pawiaka i ulicznych łapanek. Byli to obywatele polscy, mających 

odwagę przeciwstawiać się nazistom, walcząc o wolność i niepod-

ległość Polski.

 Podzieleni na 3 mniejsze grupy wraz z przewodnikami PTTK 

uczniowie szli ścieżkami przez puszczę, pokonując wydmy, mo-

kradła i leśne zagajniki. Podczas krótkich przerw słuchali opowieści 

przewodnika o roślinach i zwierzętach zamieszkujących ten teren. 

Podziwiając kolory polskiej złotej jesieni, uczyli się rozpoznawania 

drzew. Po kilkugodzinnym marszu na polanie Pociecha na wszyst-

kich czekała gorąca herbata i oczywiście pyszna wojskowa grochów-

ka. Było też ognisko i pieczone kiełbaski. Żołnierze przygotowali dla 

dzieci i młodzieży mnóstwo atrakcji: można było usłyszeć żołnierskie 

pieśni patriotyczne, zobaczyć na żywo żołnierski ekwipunek, spró-

bować swoich sił na polowej strzelnicy, wziąć udział w warsztatach 

pierwszej pomocy czy pochwalić się swoją wiedzą w quizie histo-

rycznym. Przygotowano też dla uczestników rajdu sporo pamiątek, 

które wszystkich ucieszyły.

Uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Krzyżem Powstań-

czym Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”. Wkrótce potem wyruszyli 

„drogą śmierci” na cmentarz do Palmir. Tam wśród mroków zapada-

jącego wieczoru, pośród tysięcy palących się zniczy zatrzymali się 

przy grobie polskiego olimpijczyka Janusza Kusocińskiego, złote-

go medalisty Igrzysk w Los Angeles 1932 r., późniejszego żołnierza 

września 1939 r. Jako patronowi szkoły uczniowie oddali mu szcze-

gólną cześć, zapalając znicze i odmawiając krótką modlitwę. Dzień 

zwieńczył Apel Poległych.

Iwona Rudecka

Małgorzata Rzepczyk

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości 

Tradycją naszej szkoły jest godne obchodzenie świąt patriotycz-

nych. Nie inaczej było w tym roku szkolnym. W dniu 8 listopada 

odbył się uroczysty apel z okazji 104. rocznicy odzyskania niepod-

ległości przez Polskę. Uczniowie klas piątych, szóstych i ósmych pod 

kierunkiem pani Małgorzaty Świdlickiej i pani Joanny Sikorskiej-Go-

łębiewskiej oraz chór szkolny pod kierunkiem pani Iwony Manisty-

-Kutryś wystąpili w montażu słowno-muzycznym pt.: „Jest taki kraj…”. 

To była wzruszająca patriotyczna podróż w czasie, artyści zapre-

zentowali wiersze przeplecione pieśniami legionowymi i patriotycz-

nymi. Występ na długo pozostanie w pamięci widzów. 

Tego samego dnia nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w mi-

nisterialnej akcji „Szkoła do hymnu”. O godzinie 11.11 z głośników 

popłynęła melodia „Mazurka Dąbrowskiego”, do której we wszyst-

kich klasach i na korytarzach dołączyły głosy uczniów i pracowni-

ków szkoły odśpiewujące słowa hymnu.

Dzień później młodzi artyści ze Szkoły Podstawowej im. Polskich 

Olimpijczyków w Mysiadle wzięli udział w koncercie pieśni ojczy-

stych w Nowej Iwicznej zorganizowanym w ramach gminnych ob-

chodów Dnia Niepodległości. Reżyserem tego przedsięwzięcia była 

pani Iwona Manista-Kutryś. Nasi uczniowie, wspomagani przez ze-

spół tańca historycznego oraz starszych solistów, stanęli na wyso-

kości zadania i stworzyli niezapomniane widowisko.

Dodatkowo biblioteka szkolna zorganizowała wystawę „Książ-

ki uczą historii”, dwie gazetki okolicznościowe „Co my świętujemy? 

O co chodzi z tą niepodległością?” i „Bohaterowie niepodległości”. 

Zaś cytatem miesiąca były słowa Józefa Piłsudskiego „Kto nie sza-

nuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, te-

raźniejszości ani prawa do przyszłości”.

W dniach 7 i 8 listopada, w ramach akcji „Zrób sobie kotylion” moż-

na było przyjść do szkolnej biblioteki, by stworzyć swój własny ko-

tylion w barwach narodowych.

 10 listopada biblioteka zorganizowała „Patriotyczne spotkanie 

z książką”, podczas którego uczniowie mogli posłuchać fragmen-

tów opowieści o Józefi e Piłsudskim i jego adiutancie czytanych 

przez panie od historii.

11 listopada poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w uro-

czystościach przy pamiątkowym obelisku przed Urzędem Gminy 

Lesznowola. 

Odzyskanie niepodległości to ważne wydarzenie w historii Pol-

ski, dlatego w naszej szkole szczególnie uroczyście obchodzimy to 

święto, aby młode pokolenie pamiętało o tych, którzy walczyli o nie-

podległość, by znało jej wartość i aby młodzi ludzie byli świadomi, 

że o niepodległość trzeba dbać – szczególnie w tym czasie, gdy za 

naszą granicą toczy się wojna.

Małgorzata  Gajcy

Nauczyciel bibliotekarz
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Erasmus 

O wielu lat realizujemy międzynarodowe projekt edukacyjne dla 

uczniów i kadry w ramach programu Erasmus Plus. W 2020 roku otrzy-

maliśmy akredytację i w ciągu 4 lat będziemy realizować jej założenia 

W pierwszym roku realizacji założeń akredytacji mamy przed 

sobą cztery cele.

1. Poznanie metod nauczania w innych krajach europejskich.

2. Doskonalenie się nauczycieli nauczania zintegrowanego i nauczy-

cieli językowców.

3. Doskonalenie znajomości języka angielskiego.

4. Propagowanie tolerancji i różnorodności w klasie oraz podniesie-

nie europejskiego wymiaru szkoły.

Kluczowe działanie: Mobilność edukacyjna osób.

Rodzaj działania: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób 

uczących się i kadry w edukacji szkolnej.

W następnych latach będziemy koncentrować się na kolejnych 

celach i organizować mobilności dla uczniów oraz nauczycieli na-

szej szkoły.

Więcej informacji na temat naszych działań w ramach Erasmus Plus 

można znaleźć na naszej erasmusowej stronie internetowej (prze-

kierowanie do strony jest dostępne ze strony internetowej w No-

wej Iwicznej http://www.spwni.edu.pl/).

Anita Skalska

Szkolny koordynator Erasmus Plus

Laboratoria przyszłości

I do naszej szkoły dotarł sprzęt zakupiony w ramach projektu La-

boratoria przyszłości. Otrzymaliśmy wsparcie fi nansowe na zakup 

wyposażenia potrzebnego w kształtowaniu i  rozwijaniu umiejęt-

ności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego 

i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz 

umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynie-

rii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak rów-

nież pracy zespołowej. 

Zakupiony sprzęt umożliwia nam zainteresowanie uczniów róż-

nymi dziedzinami nauki i wykorzystywany jest w realizacji podsta-

wy programowej, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań 

jak również  w przygotowaniach do konkursów. 

Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej
Największym zainteresowaniem cieszy się praca z wykorzysta-

niem długopisów 3D oraz projektem druku 3D.

 

Barbara Socha

Światowy Dzień Cukrzycy 
– edukacja połączona z diagnostyką

Światowy Dzień Cukrzycy został ustanowiony w 1991 r. przez Mię-

dzynarodową Federację Diabetologiczną oraz Światową Organiza-

cją Zdrowia.  Obchodzony jest każdego roku w dniu 14 listopada na 

cześć Fredericka Bantinga, który wraz Charles’em Best jako pierw-

szy sformułował przemyślenia, które doprowadziły do odkrycia in-

suliny w 1922 roku. 

W naszej szkole obchody Światowego Dnia Cukrzycy zostały zor-

ganizowane w dniach 14-16 listopada.

Dzieci miały możliwość nauki wyliczania ilości cukru w swoich 

ulubionych przekąskach i napojach. Uczniowie poznawali również 

konstrukcję prawidłowo zbilansowanych jadłospisów.

Dodatkowo w gabinecie medycznym przeprowadzono przesie-

wowe badania w kierunku cukrzycy – zbadaliśmy 160 dzieci i 10 

dorosłych. U czterech osób wykryto nieprawidłowy wskaźnik glu-

kozy we krwi – osoby te zostały skierowane do dalszej diagnostyki.

Z plakatów, które licznie wpłynęły na konkurs plastyczny pt. „Po-

licz się z cukrem”, stworzyliśmy wspaniałą, barwną i merytorycznie 

wartościową ekspozycję, z którą można się zapoznać – umieszczo-

na jest na ścianach koło gabinetu pielęgniarki oraz w pobliżu świe-

tlicy szkolnej.

Dodatkowo dzięki zaangażowaniu naszych wolontariuszy, zro-

biliśmy ekspozycję przestrzenną, złożoną z opakowań produktów 

i zobrazowanej za pomocą kostek cukru ilości cukru w dalej prze-

kąsce czy napoju. 

W trakcie długich przerw uczniowie mogli wykazać się wiedzą 

na temat prawidłowego odżywiania się, rodzajów cukrzycy, skład-

ników odżywczych i zdrowych produktów żywnościowych. Za pra-

widłowe odpowiedzi i wykazanie się wiedzą uczniowie otrzymywali 

drobne prezenty.

Rozdawane były ulotki informacyjne dotyczące cukrzycy. Ucznio-

wie dowiedzieli się, że podstawą leczenia cukrzycy jest zmiana 

nawyków, skuteczna pro-

fi laktyka, dbanie o zdrowie 

i kondycję oraz odpowied-

nia edukacja.

Urszula Komorek, 

Katarzyna Geszprych, 

Zuzanna Czarnowska, 

Emilia Jezierska, 

Barbara Szkalińska

Nauczycielki 

SP Nowa Iwiczna 
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Tydzień Gier Planszowych 

10 października to święto wszystkich wielbicieli planszówek. Tego 

dnia w całej Polsce obchodzony jest Dzień Gier Planszowych (TGP) 

pod hasłem „Cała Polska gra w planszówki”. 

Znając doskonale zalety gier planszowych nauczycielki: Joanna 

Brzozowska, Marzena Durołek, Michalina Gajewska, Marta Gawin, 

Izabela Jagiełło, Martyna Mańkowska, Izabela Skrzypek-Bareła, po 

raz drugi zorganizowały Tydzień Gier Planszowych (TGP) w Szkole 

Podstawowej w Nowej Iwicznej.

 Cykl spotkań z planszówkami miał na celu spopularyzowanie 

ich wśród dzieci i młodzieży. W ramach tego przedsięwzięcia, każ-

dy mógł grać w planszówki przez cały tydzień (10.-13.10.2022 r.), na 

obu długich przerwach w szkolnej auli. Dla chętnych graczy przy-

gotowanych było 10 stołów i ponad 40 gier. Uczniowie mogli wziąć 

udział w konkursie wiedzy o grach planszowych, który odbywał 

się na każdej długiej przerwie podczas TGP. Do wspólnego grania 

przyłączyli się nauczyciele terapii i specjaliści. Wielu wychowaw-

ców grało w gry planszowe ze swoimi uczniami podczas lekcji wy-

chowawczych. Akcja stworzyła możliwość zrealizowania uczniom, 

działającym w Szkolnym Centrum Wolontariatu, godzin w ramach 

działalności charytatywnej.

Tydzień Gier Planszowych to niesamowite przedsięwzięcie, któ-

re przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorek i pobiło rekor-

dy popularności zarówno wśród uczniów, jak i pracowników szkoły. 

W związku z tym Tydzień Gier Planszowych na stałe zagościł w ka-

lendarzu wydarzeń Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej.

Relację z przebiegu tegorocznego TGP można obejrzeć na stronie 

internetowej naszej szkoły, w zakładce – Z życia szkoły.

Organizatorki szkolnego Tygodnia Gier Planszowych

w SP Nowa Iwiczna

Uczeń dla ucznia – korepetytorem! 

Okres pandemii i pomysły jakie odkryliśmy podczas nauki zdal-

nej pokazały nam nowe możliwości – wspieranie edukacji w for-

mie on-line. 

To dzięki nauce zdalnej w naszej szkole narodził się pomysł „Uczeń 

dla Ucznia Korepetytorem”. Wydawało się nam, iż powrót do na-

uki stacjonarnej sprawi, że uczniowie nie będą zainteresowani taką 

formą wsparcia swojej edukacji. To jednak na ich prośbę e-korepe-

tycje odbywały się również w roku szkolnym 2021/2022. Ponadto 

bardzo cieszy nas fakt, że z takiej formy wsparcia skorzystali rów-

nież uczniowie z domu dziecka. 

Nasi uczniowie – korepetytorzy udzielali e-korepetycji z matema-

tyki, języka angielskiego, języka polskiego, geografi i, biologii, histo-

rii, chemii, informatyki oraz języka niemieckiego. Podczas spotkań 

miło było nam obserwować ogromne zaangażowanie z obu stron 

oraz budujące się relacje. W ubiegłym roku szkolnym korepetyto-

rzy udzielili 257 godzin e-korepetycji.

Podczas nauki wśród naszych korepetytorów obserwowaliśmy 

dużą swobodę w posługiwaniu się różnymi narzędziami i metoda-

mi wspierającymi edukację zdalną. Ponadto miło było nam patrzeć, 

jak rozwijają się umiejętności uważnego słuchania, współpracy oraz 

kreatywnych sposobów przekazywania wiedzy. Do zespołu korepe-

tytorów dołączają co roku uczniowie z klas szóstych. 

Bardzo dziękujemy naszym uczniom-korepetytorom za ogromne 

zaangażowanie, za poszukiwanie nowych możliwości wspierających 

naukę oraz działalność w obszarze wolontariatu uczniowskiego. Po-

dziękowania kierujemy także do uczniów, którzy korzystali z e-kore-

petycji i obdarzyli zaufaniem innych uczniów. Ważną rolę odgrywają 

również Rodzice, którzy z entuzjazmem przyjęli nasz pomysł i wspie-

rają uczniów w jego realizacji – dziękujemy!

 

Agnieszka Pietras i Iwona Krawczyk

Szkolne Centrum Wolontariatu

SP Nowa Iwiczna

Rocznicowe obchody 
Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 14 listopada z inicjatywy i pod opieką pani Moniki Bogu-

ta, wychowawczyni ze Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej, która 

to od lat organizuje i współdziała z przedszkolami z gminy Leszno-

wola, zorganizowano edukacyjne przedsięwzięcie. 

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, dla upamiętnienia 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918,  po 123 latach za-

borów, odbyło się uroczyste okolicznościowe spotkanie, na które 

zostały zaproszone dzieci z Gminnego Przedszkola w Mysiadle oraz 

z Przedszkola „Ram Tam Tam” w Zgorzale wraz z wychowawcami. 

Spotkanie rozpoczęło się twórczymi warsztatami, w których uczest-

niczyły dzieci z przedszkola w Mysiadle wspólnie z grupą przedszkolną 

OB, prowadzoną między innymi przez panią Monikę Boguta. Dzie-

ci miały wspaniałą okazję do aktywnego świętowania tego dnia. 

Po zrealizowaniu wspólnych warsztatów plastyczno-technicznych 

i przybliżeniu dzieciom jak znaczące jest to święto dla naszego kra-

ju przeprowadzono mały quiz wiedzy, w którym dzieci mogły wy-

kazać się znajomością tematu. 

W budynku głównym szkoły w Nowej Iwicznej odbył się rów-

nież uroczysty apel, przygotowany pod opieką pani Marty Kąkol 

wraz z uczniami 2 klasy, którzy przybliżyli swoim zaproszonym go-

ściom; kolegom i koleżankom z przedszkola z Mysiadła oraz przed-

szkola „Ram Tam Tam”, historię tej rocznicy i znaczenie tego święta 

dla niepodległej Polski. Dla wszystkich uczestników przygotowa-

no okolicznościowe dyplomy oraz wykonano wspólne zdjęcia, któ-

re z pewnością będą miłą pamiątką z pobytu w zaprzyjaźnionej 

szkole w Nowej Iwicznej, jak i ciekawych i twórczych warsztatów, 

w których miały okazję wziąć udział.

Monika Boguta
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Twórcze działania 
w Przedszkolu w Wólce Kosowskiej 
Gminne Przedszkole w Wólce Kosowskiej ma 10 oddziałów, 

do których uczęszcza 233 dzieci. To przedszkole na miarę XXI 

wieku, które dba o rozwój najmłodszych mieszkańców Gmi-

ny Lesznowola. 

Gra w szachy

W roku szkolnym 2021/2022 w grupach 5-latków realizowane były 

zajęcia w ramach innowacji „Szachy w mazowieckiej szkole”. Dwie na-

uczycielki wzięły udział w szkoleniu zorganizowanym przez MSCDN 

Wydział w Warszawie, które było wprowadzeniem do realizowania 

innowacji na terenie placówki. Dzieci zapoznawały się z wyglądem 

szachownicy, pionkami oraz opanowały podstawowe zasady gry 

w szachy. Zajęcia pobudzały u dzieci wyobraźnię, stymulowały ich 

rozwój intelektualny a także emocjonalny.

Każdy ma wpływ na kondycję Ziemi

Wszystkie grupy realizowały projekt „Ekokulturalne przedszko-

le”, którego pomysłodawcą i koordynatorem jest miesięcznik „Bliżej 

przedszkola”. Celem projektu było zaszczepiać w dzieciach chęć do 

działania i pokazać, że każdy ma wpływ na kondycję Ziemi i jest za 

nią odpowiedzialny. W każdym miesiącu (od września do maja) wy-

konywane było jedno zadanie – wyzwanie do zrealizowania z gru-

pą przedszkolaków. 

W świecie literatury

Grupa 4-latków „Sówki” realizowała innowację pedagogiczną „Czy-

tam z Emocją”, która miała na celu wprowadzić dzieci w świat litera-

tury. Realizacja innowacji odbywała się podczas zajęć dydaktycznych 

oraz w czasie relaksacji i odpoczynku przedszkolaków. Podczas zabaw 

dzieci rozwijały różnorodne kompetencje, począwszy od czytelni-

czych, językowych, poprzez przyrodnicze, matematyczne, a koń-

cząc na kompetencjach emocjonalnych i społecznych. Ponadto 

grupa zrealizowała moduł III – „Moc Słów” oraz moduł IV „Empatia” 

z Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego – „Emocja” wspierający 

rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży. Celem i prioryte-

tem zajęć było rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Przez 

cały rok szkolny odbyło się wiele działań i aktywności, które jeszcze 

bardziej zintegrowały dzieci i sprawiły, że chętnie ze sobą przebywa-

ły, bo czuły się bezpiecznie i miło. Dzieci uczestniczyły w wielu zaba-

wach, odgrywały scenki, utrwalały słowa grzecznościowe, słuchały 

utworów literackich i tekstów relaksacji. Wspólnie stworzyły Drze-

wo Dobrych Słów. Dzięki realizacji tego modułu dzieci przekonały 

się, jak wielką moc mają słowa – te, które wypowiadamy i te, które 

słyszymy od innych. Po rozmowach o tym, za co dzieci są wdzięcz-

ne, powstały Medale Wdzięczności.

Akademia Emocji z panią psycholog

Przez cały rok szkolny przez panią psycholog we wszystkich gru-

pach był realizowany projekt w ramach kampanii „Akademia Emo-

cji – Ferdek Dzieciom”. Podczas tych zajęć dzieci poznawały historie 

poświęcone jednej z ośmiu emocji – radość, smutek, strach, złość, 

ciekawość, zazdrość, zaufanie, samotność. Emocje, które pojawiają 

się w opowieściach, docierają do Ferdka jako kolorowe muchy. Za-

chęcają dzieci do mówienia o własnych uczuciach. Dzieci dowiadują 

się również jak mogą sobie z nimi radzić. W ten sposób inteligencja 

emocjonalna dzieci rozwijała się naturalnie – przez zabawę. 

Nagrody i wyróżnienia dla Przedszkola 
w minionym roku szkolnym

Jako pierwsze przedszkole w gminie wdrożyliśmy elektroniczny 

system do zintegrowanego zarządzania przedszkolem. Nasze przed-

szkole otrzymało dyplom nowoczesnego przedszkola za wprowadze-

nie nowego standardu obsługi dzięki kompleksowej aplikacji INSO. 

Dzieci z grupy 4-latków „Sówki” brały udział w konkursach plastycz-

nych w ramach „Czyściochowej Akademii” organizowanego przez fi r-

mę Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska. Celem konkursów 

było promowanie higieny i postaw prozdrowotnych. 

W konkursie „Odkrywcy bakterii” dzieci do stworzenia bakterii uży-

ły materiałów z recyklingu – pudełka kartonowego i starych gazet. 

Dzieci miały ogromną frajdę przy tworzeniu pracy, ćwiczyły motory-

kę małą podczas zgniatania gazet w kulki i skręcania ich. Grupa wy-

grała w konkursie „Odkrywcy bakterii”. Nagrodami dla zwycięzców 

była gra „Czyściochowe memory” dla każdego dziecka. 

W konkursu pt. „Jak dbać o skórę?” przedszkolaki wspólnie 

stworzyły dziewczynkę, która dba o swoją skórę przez cały rok. 

Dzieci wykonały dla niej mydełka w różnych kolorach oraz kre-

my przeciwsłoneczne i na mróz (wycięte z tektury i wyklejone 

plasteliną). Dzieci nie tylko poszerzyły swoją wiedzę na temat 

pielęgnacji skóry, lecz także ćwiczyły motorykę małą podczas ko-

lorowania, wycinania, przyklejania elementów i rozcierania pla-

steliny. Grupa wygrała w konkursie „Jak dbać o skórę?”. Nagrodami 

dla zwycięzców była gra „Znajdź i dopasuj” dla każdego dziecka.                         

Ponadto jeden chłopiec z grupy 4-latków „Sówki” zajął III miejsce 

w ogólnopolskim konkursie plastyczno-ekologicznym „Woda – 

dbajmy o nią wszyscy”, którego celem było podnoszenie poziomu 

wiedzy w zakresie ochrony środowiska; poznanie sposobów ogra-

niczenia marnowania wody oraz propagowanie idei proekologicz-

nego stylu życia. Organizatorem konkursu było Przedszkole nr 35 

z oddziałami integracyjnymi „Tęczowy Domek”. 

Diagnozowanie i terapia zaburzeń

W Gminnym Przedszkolu w Wólce Kosowskiej prowadzona jest 

terapia integracji sensorycznej przy wykorzystaniu komputerowe-

go asystent terapii integracji sensorycznej KATIS. Jest to innowacyj-

na platforma informatyczna służąca jako narzędzie do wczesnego 

diagnozowania i planowania terapii dzieci z zaburzeniami. Dzię-

ki odpowiednim kwalifi kacjom, jedna z terapeutek SI uczestnicząc 

w szkoleniu zorganizowanym przez PSTIS zdobyła uprawnienia 

do korzystania z tego narzędzia, na które wykupiona została przez 

przedszkole licencja. Niewątpliwie jest to bardzo pomocne narzę-

dzie, dzięki któremu dzieci są pod precyzyjną i fachową opieką, a ro-

dzice mają stały kontakt z terapeutą. 

Zawody biegowe

8 czerwca 2022 r. w przedszkolu zorganizowano zawody bie-

gowe „Sprintem do maratonu – VIII Ogólnopolski Maraton Przed-

szkolaków”. Celem wydarzenia jest promocja zdrowego stylu życia 
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Wieści z Gminnego Przedszkola w Jastrzębcu  

i aktywnego spędzania czasu, w tym czasu na świeżym powietrzu, 

popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz kształtowanie u przed-

szkolaków nawyku podejmowania aktywności fi zycznej w dorosłym 

życiu. Pomysłodawcą i koordynatorem wydarzenia jest miesięcz-

nik „Bliżej przedszkola”. Mali uczestnicy pokonali dystans biegu, któ-

ry odbywał się na placu zabaw, to 50 metrów. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali numery startowe oraz dyplomy. Podczas VIII Ogólnopol-

ski Maraton Przedszkolaków dzieci sprintem dołączyły do grona ma-

łych maratoczyków. 

Rodzice w roli aktorów

Przez cały rok szkolny aktywnie i bardzo twórczo działała w przed-

szkolu grupa teatralna  „Rodzice Dzieciom”. Dzieci, jak również wszy-

scy pracownicy przedszkola obejrzeli w wykonaniu rodziców dwa 

przedstawienia:   „Zielony kapturek”,  i  „Kolorowe warzywa”. 

Budowanie tolerancji

W dniu 21 marca – podczas Światowego Dnia Zespołu Downa 

dzieci i kadra przedszkola zakładając kolorowe skarpetki dołączyli 

do obchodów Dnia Kolorowych Skarpetek. Obchodziliśmy również 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W tym dniu przedszkola-

ki przyszły ubrane na niebiesko i wzięły udział w zajęciach budu-

jących tolerancję wobec rówieśników, którzy inaczej rozwijają się 

i dostrzegają świat. 

Przedszkolne konkursy

W przedszkolu organizowanych jest wiele konkursów o różnej te-

matyce. Jednym z nich jest konkurs „Najweselsza dynia” organizowa-

ny co roku w październiku. Celem konkursu jest m.in. promowanie 

miejscowości Lesznowola i czasu spędzonego z rodziną. Dzieci 

wspólnie z rodzicami mają zadanie ozdobić dynię dowolnie wybra-

ną przez siebie techniką. Rozstrzygnięcie konkursu to wielkie święto 

dyni, podczas którego dzieci przychodzą do przedszkola w poma-

rańczowym ubraniu. Na konkurs wpłynęły 73 prace. Prace były oce-

niane w 3 kategoriach wiekowych: 3, 4, 5 latki.

Następny konkurs organizowany w kwietniu dotyczył tematyki 

ekologii „Coś z niczego”, którego celem było podniesienie świado-

mości ekologicznej wśród dzieci oraz umiejętności przetwarzania 

surowców wtórnych. Technika wykonania prac była dowolna, jednak 

obowiązkowo miały być wykonane właśnie z surowców wtórnych. 

Z pośród 21 dostarczonych prac komisja wybrała 6 najlepszych, z któ-

rych wyłoniono pierwsze, drugie, trzecie miejsce oraz trzy wyróż-

nienia. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Kolejny konkurs odbył się w maju w ramach akcji „Czytam książ-

ki” zorganizowanej przez nasze Przedszkole wspólnie z Gminną 

Biblioteką Publiczną Filia w Mrokowie. Celem konkursu było pro-

pagowanie czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

Uczestnicy posiadali kartę „Czytam książki”, na której pracownik biblio-

teki umieszczał pieczątkę podczas każdej wizyty w bibliotece w Mro-

kowie (Łazach, Lesznowoli) połączonej z wypożyczeniem książek. 

Zwycięzcami akcji zostało troje dzieci, które zdobyły największą liczbę 

pieczątek. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Nie zabrakło również działań kształtujących postawy patriotyczne 

wśród wychowanków. W listopadzie całe przedszkole brało udział 

w akcji „Przedszkole do hymnu”. 

Małgorzata Kucińska 

Dyrektor Przedszkola

W naszym przedszkolu na dzieci czeka wiele niezapomnianych 

przygód. Każdego dnia nasi wychowankowie bawią się, uczą i od-

krywają świat, a pomagają im w tym różne, ciekawe wydarzenia, 

wycieczki i konkursy organizowane w placówce.

Przedszkolaki wzięły udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, 

którzy opowiedzieli o swojej pracy – w przedszkolu gościliśmy m.in. 

bibliotekarkę, listonosza i podróżnika. 

Dużą uwagę przywiązujemy do kształtowania postaw patriotycz-

nych i społecznych wśród dzieci. Kolejny już rok przedszkolaki z Gmin-

nego Przedszkola w Jastrzębcu wzięły udział w akcji MEN „Szkoła do 

Hymnu” oraz „Góra Grosza”. Zaplanowany jest również udział w akcji 

„BohaterON” i „Razem na Święta”.

Realizujemy również ogólnopolskie projekty edukacyjne: 

• „Wróbelka Elemelka poznajmy, z nim przygody dzielić chcemy” – 

mający na celu rozwój czytelnictwa wśród dzieci oraz 

• „Europa i Ja” – projekt mający na celu poznanie dziedzictwa kul-

turowego i cywilizacyjnego wybranych państw znajdujących się 

w Europie.
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Niniejsze stanowisko jest odniesieniem się do opublikowane-

go na łamach Przeglądu Piaseczyńskiego artykułu pt. „Szko-

ła potrzebna na wczoraj” (wydanie nr 404 (10) z 12 paździer-

nika 2022 r.) 

Szkoła w Zamieniu została zaprojektowana na 800 uczniów i 29 

oddziałów (klas), obecnie uczy się tam 520 uczniów w 24 oddzia-

łach (klasach) i jest to najmniejsza pod względem ilości uczniów 

gminna szkoła podstawowa, gdzie zajęcia odbywają się w syste-

mie jednozmianowym.

 Decyzja o budowie Szkoły Podstawowej w Zamieniu zo-

stała podjęta w 2016 roku, po bardzo szczegółowej analizie demo-

grafi cznej oraz ekonomicznej. Generalna, pierwsza analiza dotycząca 

lokalizacji szkoły w Zamieniu miała miejsce w 2015 roku, kiedy Rada 

Gminy podjęła uchwałę o uchwaleniu planu zagospodarowania prze-

strzennego dla Zamienia, przewidując funkcję oświaty (Uchwała nr 

73/VIII/2015 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla 

części obrębu Zamienie – część III).

Inspiracją był okres intensywnego rozwoju urbanizacyjnego tej 

części Gminy. Powstawały tam wówczas dwa duże osiedla (Nowe 

Zamienie, Zielone Zamienie) i trzecie – po sąsiedzku – w Nowej Woli 

(Zielona Polana), na obszarze których zlokalizowano ponad 1000 no-

wych lokali mieszkalnych. Warto podkreślić, że obiekt został zbudo-

wany na działce będącej własnością Gminy, co zmniejszyło koszt, tej 

i tak kapitałochłonnej, inwestycji (koszt budowy szkoły wraz z wy-

posażeniem to prawie 40 mln zł).

Prace projektowe budynku nowej szkoły rozpoczęły się w II kwar-

tale 2016 roku, zaś pozwolenie na budowę szkoły zostało wydane 

przez Starostę Piaseczyńskiego w lipcu 2017 roku. Umowa na bu-

dowę obiektu została podpisana w czerwcu 2018 roku, pozwole-

nie na użytkowanie obiektu zostało uzyskane w kwietniu 2021 roku. 

Szkoła rozpoczęła działalność dydaktyczno-wychowawczą 1 wrze-

śnia 2021 roku. Zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Lesznowo-

la uchwałą do Szkoły Podstawowej w Zamieniu uczęszczają dzieci 

z trzech sołectw – Zamienie, Zgorzała i części Nowej Woli (część 

dzieci z Sołectwa Nowa Wola uczęszcza do placówki w Lesznowoli).

W odniesieniu do uwag dotyczących dowożenia uczniów ze 

Zgorzały do Szkoły Podstawowej w Zamieniu należy podkreślić, iż 

przystanki autobusów szkolnych zostały tak zaplanowane, aby za-

pewnić uczniom jak najbardziej bezpieczną drogę z domu do szko-

ły i z powrotem. Uczniowie, zarówno podczas samego przejazdu, 

jak i podczas wsiadania i wysiadania z autobusu szkolnego mają za-

pewnioną opiekę.

Inwestycja polegająca na budowie nowego obiektu 

oświatowego jest inwestycją bardzo kapitałochłonną a wybór 

jego lokalizacji w przypadku rozległej i szybko urbanizującej 

się – w różnych swoich częściach – gminy Lesznowola, nie 

jest łatwy. Nowa szkoła powstała w Zamieniu, co spotkało 

się z krytyką mieszkańców Zgorzały. Gdyby szkoła została 

zbudowana w Zgorzale, zapewne protestowaliby mieszkańcy 

równie szybko zaludniającego się Zamienia.

 Jan Wysokiński

Sekretarz Gminy Lesznowola

Zamienie – Zgorzała 

Stanowisko Gminy w sprawie lokalizacji szkoły

RADA SENIORÓW

 

W 2022 roku kończy się pierwsza – czteroletnia kadencja Lesznowolskiej Rady Seniorów. 
Poniżej przestawiamy sprawozdanie z działalności Rady. 

Sprawozdanie z działalności 
Lesznowolskiej Rady Seniorów (LRS) 
w I kadencji 2018-2022 r.

Działalność LRS ujęto w sześciu blokach tematycznych:

1. Powołanie i skład LRS,

2. Seniorzy w Gminie Lesznowola,

3. Podstawa i sposób działania LRS,

4. Przedsięwzięcia zrealizowane w Gminie na rzecz seniorów,

5. Kontakty z organizacjami i instytucjami, 

6. Rekomendowane wnioski do rozważenia działalności LRS w II 

kadencji.

1. Powołanie i skład LRS 

Zgodnie z uchwałą nr. 578/XL/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. oraz 

statutem LRS, 17 grudnia 2018 r. odbyły się wybory do Rady Senio-

rów. Wybrano 15 członków zaś 07.01.2019 r., w tajnym głosowa-

niu na Przewodniczącą wybrano panią Stanisławę Kondracką 

i dwóch równorzędnych Wiceprzewodniczących – panią Jani-

nę Chmielewską oraz panią Krystynę Mastalerczuk. 
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Jesienią 2019 r. z prac w Radzie zrezygnowały na własną prośbę 

pani Janina Chmielewska i pani Hanna Dąbrowska. 

Skład Rady uzupełniła pani Wiesława Komorowska, która ze startu-

jących osób a nie wybranych miała największą liczbę głosów. W takim 

składzie pracowano do lutego 2021 r., kiedy to zmarł nasz nieodża-

łowany kolega Marian Zbigniew Granowicz (patrz BIGL nr 72/2021). 

Pandemia covidowa wstrzymała uzupełnianie składu do sierp-

nia 2021 r. Wówczas przyjęto panią Longinę Milczarek jako człon-

ka wg. podanego wyżej klucza. 

Taki skład Lesznowolskiej Rady Seniorów kończy swoją I kadencję 

2. Seniorzy w Gminie

LRS w 2019 r. podjęła próbę zdiagnozowania seniorów w 22 so-

łectwach, pod względem ilości, struktury wiekowej od 60+ do 80+ 

oraz ich potrzeb. Pomagał nam w tym Referat Spraw Obywatel-

ski i Ewidencji UG Lesznowola oraz Fundacja Zaczyn. Wykonaliśmy 

dwa badania jedno na dzień 30.11.2019 r., drugie zaś 01.03.2022 r.

Ostatnie badania podają, że seniorów zameldowanych na pobyt 

stały i czasowy jest 4 416 osób, co stanowi 15,41% w stosunku do 

ogółu mieszkańców, podczas gdy w kraju liczba ta wynosi 25%. Ten 

niski wskaźnik wynika z napływu z głębi kraju młodych ludzi szukają-

cych pracy w aglomeracji warszawskiej. Zapewne także z tego, że ci 

młodzi ludzie zabierając swoich rodziców na stale lub tymczasowo 

nie meldują ich, bądź część rodziców zostaje w poprzednim miejscu 

zamieszkania. Jest to jednak nasze przypuszczenie, a nie badanie. 

W Tabeli nr 1 usytuowaliśmy sołectwa w kolejności od największej 

liczby seniorów do najmniejszej, z podziałem na trzy struktury wie-

kowe 60-69, 70-79 i 80+. Zestawienie to wskazuje, iż najwięcej se-

niorów na przestrzeni 4 lat jest w pierwszej grupie wiekowej oraz 

drugiej, zaś trzecia grupa wykazuję stabilizację. Pod względem ilo-

ściowym najwięcej seniorów jest w sołectwach Mysiadło (717 osób) 

i Nowa Iwiczna (658 osób).

Następnie z pomocą Fundacji Zaczyn w 2019 r., na stacjonarnych 

spotkaniach i szkoleniach podjęliśmy próbę określenia potrzeb, po-

ziomu wykształcenia i skupisk integracyjnych. Według naszego roze-

znania w tym środowisku mamy seniorów z wykształceniem wyższym 

i z tytułami profesorskimi, jak i rolników i robotników. Mamy także 

mieszkańców zamieszkałych od pokoleń i napływowych z różnych 

zakątków kraju oraz zagranicy. Z naszych obserwacji wynika, że naj-

lepiej z działań Gminy zaspokajane są potrzeby ludzi wykształconych.

Zauważyliśmy także, że istnieję podział integracyjny seniorów, 

których podzieliliśmy zamieszkałych we wschodniej części Gmi-

ny od Józefosławia (ul. Geodetów, Puławska) do Nowej Woli, środ-

kowej z Łazami i zachodniej wzdłuż Alei Krakowskiej. Ten podział 

wynika z usytuowania terenów zajmowanych przez Gminę, której 

granice ciągną się wzdłuż południowej granicy z Warszawą na dłu-

gości kilkudziesięciu kilometrów. Taka sytuacja sprawia trudności 

w naszych działaniach.

Względnie zintegrowany jest wschód i środek, natomiast senio-

rzy z zachodniej części sołectw wymagają jeszcze dużo zabiegów. 

W 2019 r. doszliśmy do wniosku, że integrację i poznanie potrzeb naj-

lepiej osiągniemy współpracując z Sołtysami. Wyznaczyliśmy nawet 

naszych członków do współpracy z konkretnymi Sołtysami i uwa-

żamy ze ten temat należy kontynuować. Stwierdzamy po 4 latach 

działalności integracja seniorów powoli rozwija się, czy to poprzez 

Kluby Seniorów, Koła Gospodyń Wiejskich, potańcówki, wycieczki 

czy dzięki Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. 

Przedstawione dane nie są oparte na wnikliwych badaniach i są 

niekoniecznie najtrafniejsze. 

3. Podstawa i sposób działania 
 Lesznowolskiej Rady Seniorów 

Rada Seniorów działa na podstawie Statutu stanowiącego za-

łącznik do uchwały Rady Gminy nr 578/XL/2018 z dnia 9.02.2018 r. 

Jest ona reprezentantem społeczności osób starszych, złożonym 

z seniorów 60+ zameldowanych na terenie Gminy. Posiada szero-

ki zakres współpracy (par. 2 Statutu). Do jej głównych zadań (par. 4 

Statutu) należy inicjowanie, konsultowanie, opiniowanie, informo-

wanie o działaniach podejmowanych na rzecz seniorów, współpra-

ca z organami Gminy itp. W statucie wymieniono 11 problemów.

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Biuro Rady Gmi-

ny. Tę funkcję przez I kadencję pełniła pani Anna Baron. Do jej zadań 

należało zwoływanie – na wniosek Przewodniczącej posiedzeń, pro-

tokołowanie i przekazywanie do publikacji na stronie internetowej 

Gminy informacj w zakładce Lesznowolska Rada Seniorów. Doku-

mentacja papierowa z posiedzeń znajduje się w biurze Rady Gminy. 

Rada Seniorów odbyła 14 posiedzeń, a ich głównym miejscem 

spotkań był Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Starej Iwicznej. We 

wszystkich spotkaniach brała udział była Dyrektor GOK – pani Jolanta 

Walentyna Sobolewska, zapewniając Radzie właściwą i ciepła atmosferę. 

Od XI posiedzenia miejscem spotkań jest fi lia GOK w Nowej Iwicznej. 

W każdym protokole z posiedzeń znaleźć można, jako załącznik, 

działania rady miedzy posiedzeniami. Były one odczytywane każ-

dorazowo i przyjmowane przez członków poprzez głosowanie. Na 

każde posiedzenie Rady były zapraszane i uczestniczyły w większo-

ści władze Gminy, bądź osoby potrzebne w danym momencie do 

omawianej i realizowanej tematyki. 

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 07.01.2018 r. gdzie człon-

kowie wypracowali swój plan pracy.

W czasie pandemii Rada nie przerwała swojej działalności. Głow-

nie Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca prowadziły działania 

z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi online, a istotne pro-

blemu konsultowały z członkami poprzez maile lub telefonicznie.

Po pandemii XI posiedzenie z udziałem władz Gminy i Rady Gmi-

ny odbyło się w realu 26-27.08.2021 r. Ostatnie zaś, XIV w fi lii GOK 

w Nowej Iwicznej.

4. Przedsięwzięcia zrealizowane w Gminie 
 na rzecz seniorów w okresie 
 I kadencji LRS 2018-2022 r.

 Niniejszy blok tematyczny przedstawia przedsięwzięcia wdrożo-

ne w Gminie oraz działania na rzecz seniorów. Szczegóły tych dzia-

łań były prezentowane w Biuletynach Informacyjnych wydawanych 

w okresie kadencji LRS.

• Pierwszym, przedsięwzięciem było stworzenie naszego logo. Jest 

ono o kształcie okrągłym w części środkowej liść klonu w kolorze je-

sieni, zaś całość w barwach herbu Gminy. Autorem jest była Dyrek-

tor GOK-u pani Jolanta Walentyna Sobolewska. Wykonano także dla 

naszych potrzeb plakietki z logo oraz różnego rodzaju gadżety.

• Działania proekologiczne – w zakresie ochrony płazów i pszczół re-

alizowano sukcesywnie. Akcja Rady była przeprowadzana z udzia-

łem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzew-

nictwa (SITLiD), na terenie nadleśnictw woj. mazowieckiego oraz 

rozpropagowana na terenie kraju poprzez 22 odziały wojewódz-

kie SITLiD (BI nr.73, 75).

• Powołanie Koordynatora Polityki Senioralnej spinającego inicja-

tywy LRS z działaniami Gminy. Została nią pani Janina Szulow-

ska (BI nr. 75).

• Otwarcie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Janczewicach. 
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• Powołanie  „Urzędnika mobilnego” załatwiającego sprawy urzę-

dowe seniora, bez konieczności wychodzenia seniora z domu.

• Powołanie dwóch nowych Kół Gospodyń Wiejskich w Mysiadle 

i Zgorzale (art. o zasadach powoływania BI nr. 76).

• Koordynacja działań różnych organizacji senioralnych. Pierwsze 

spotkanie zorganizowała Wójt Gminy Lesznowola pani Maria Jo-

lanta Batycka-Wąsik w październiku 2021 r., drugie Koordynator 

Polityki Senioralnej pani Janina Szulowska w maju 2022 r..

• Wdrożenie bezpłatnych zajęć ruchowych „Zdrowy kręgosłup”, gra 

w Bocce, Joga dla seniorów – wszystkie te zajęcia opisano w Biu-

letynach Informacyjnych (nr. 76,77,78). 

• Zorganizowanie od listopada do grudnia 2021 r., 20 godzinnego 

kursu dla seniorów w bibliotece w Mysiadle. Za dobre przepro-

wadzenie zajęć LRS otrzymała od Fundacji Zaczyn laptop, Fun-

dacja sfi nansowała także kurs.

• Działania integracyjne dla seniorów – pierwsze w listopadzie 

2021 r. w remizie Straży Pożarnej w Nowej Woli oraz dwóch pikni-

ków senioralnych na terenie Sołectwa Magdalenka w lipcu 2021 r. 

i 2022 r. ten ostatni w połączeniu z badaniami prozdrowotnymi).

• Przeprowadzenie 9 różnych warsztatów w Klubach Seniora w My-

siadle i Nowej Iwicznej, fi nansowanych przez Fundację Zaczyn 

(otrzymaliśmy około 20 tys. zł).

• Przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia dla aktywistów senio-

ralnych pt. „Aktywność Siłą Lesznowolskich Seniorów”. Temat fi -

nansowany przez Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego 20 

tys. zł. i Gminę w kwocie 5 tys. zł.

• Zorganizowanie w 2019 r. dla uczniów klas 8 w szkołach podstawo-

wych w Mysiadle i Lesznowoli warsztatów pt.  „Zrozumieć Starość” 

całkowicie sfi nansowanych przez Fundacje Zaczyn (opis w BI nr. 75).

• Opublikowanie w Biuletynach Informacyjnych Gminy Lesznowo-

la 27 artykułów o działaniach podejmowanych na rzecz seniorów 

oraz pracach Rady (BI nr 67-79).

• Uczestniczenie członka LRS w siedzibie Senatu w VI i VII sesji Oby-

watelskiego Parlamentu Seniorów (OPS). Przewodnicząca jest 

członkiem OPS z ramienia LRS oddelegowanym z Delegatury War-

szawsko-Mazowieckiej. Szeroko można przeczytać informację na 

ten temat i naszych składanych postulatach w BI nr. 71 i 74.

• Rozpropagowanie na terenie Gminy różnych akcji prozdrowotnych 

jak: szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 50+ fi nansowa-

nych z funduszy Mazowsza, akcji Ministerstwa Zdrowia „Badanie 

osób 40+”. Z naszego rozeznania wynika, że wielu seniorów sko-

rzystało z tych badań.

• W Ramach uzyskanego grantu (4 tys. zł.) z Fundacji Wspólnota 

Pokoleń na konkurs pt. „Złoty Wiek Granty Aktywizacyjne na lo-

kalne inicjatywy realizowane przez Seniorów dla seniorów” na te-

mat „Kulinarnie i Zdrowo” a realizowane przez trzy Kluby Seniora, 

Nowa Iwiczna, Magdalenka, Mysiadło, i prowadzonych przez gru-

pę nieformalna złożona w trzech członków LRS, zorganizowanie 

w 2021 r. wigilii w fi lii GOK Łazy dla 100 seniorów z terenu gminy. 

Ponadto w ramach tego tematu przeprowadzono w trzech klu-

bach szkolenie w zakresie zdrowego żywienia.

• Opracowanie w marcu 2022 r. na posiedzeniu LRS  „Propozycji 

dalszych działań na rzecz seniorów” do opracowywanej „Strate-

gii inteligentnej Gminy sprzyjającej starzeniu się smart&slow”. Pro-

pozycje ujęto w 7 blokach tematycznych. Materiały z propozycji 

przekazaliśmy na XII posiedzeniu LRS Koordynatorce Polityki Se-

nioralnej i władzom Gminy (BIGL nr. 77).

• Propagowanie szczepień przeciw koronawirusowi oraz szkole-

nia w tym zakresie, a także informowanie społeczeństwa Gminy 

o przeżyciach członków LRS do tchniętych tą chorobą. Artykuły 

zamieszczono w BI nr.70-73.

Nie sposób wymienić wszystkich przedsięwzięć, które były reali-

zowane na rzecz seniorów, większość działań opisano w Biuletynach 

Informacyjnych i protokołach z posiedzeń Rady.

Z satysfakcja informujemy, że wiele przedsięwzięć fi nansowała 

i fi nansuje Gmina, za co jesteśmy jako Rada niezmiernie wdzięczni, 

a szczególnie w tym zasługa życzliwego dla nas Wójta Gminy Pani 

Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik.

5. Kontakty z organizacjami i instytucjami

• Lesznowolska Rada Seniorów ma nieprzerwany kontakt z GOK-

-iem, który roztoczył nad nami opiekę a w szczególności była Pani 

Dyrektor. W realizacji zamierzeń ruchowych pomagał nam i po-

maga nam Dyrektor Centrum Sportu w Mysiadle pan Rafał Sko-

rek. Od września 2021 roku mamy ścisłe kontakty z GOPS-em po-

przez Koordynatora Polityki Senioralnej panią Janinę Szulowską.

• Z zewnętrznych partnerów na pierwszym miejscu znajduje się Fun-

dacja Zaczyn, która wspierała nas nieprzerwanie przez 4 lata, fi nan-

sowo (około 20 tys. zł.) i szkoleniowo. Zorganizowała nam na własny 

koszt w GOK-u pięć stacjonarnych szkoleń Rady, dwa 3-dniowych, 

wyjazdowych szkolenia z udziałem około 30 mazowieckich Rad Se-

niorów, gdzie mogliśmy wymieniać między sobą doświadczenia.

• Przewodnicząca LRS brała udział w posiedzeniu OPS od 2017 r., 

najpierw jako przedstawiciel Naczelnej Organizacji Technicznej, 

a od 2020 r. przedstawiciel LRS z ramienia Delegatury Warszaw-

sko-Mazowieckiej. 

• Jesteśmy w stałym kontakcie i wymieniamy doświadczenia ze 

wszystkimi Radami Seniorów powiatu piaseczyńskiego – tj. z Góry 

Kalwarii, Konstancina-Jeziornej, Piaseczna, a także z wieloma Ra-

dami z województwa mazowieckiego.

6. Rekomendowane wnioski 
 do rozważenia działalności LRS w II kadencji

• Zabezpieczenie w Gminie funduszy na: 

– Dom Dziennego Pobytu i określenie zakresu jego funkcjono-

wania,

– utworzenie Centrum Rehabilitacji. 

• Powołanie Klubu Aktywności Ruchowej Seniorów przy Centrum 

Sportu w Gminie Lesznowola.

• Kontynuowanie programu teleopieki.

• Synchronizowanie działań wszystkich organizacji senioralnych, 

stworzenie przepływu informacji i kontaktu ze społeczeństwem.

• Ścisła współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy, Sołty-

sami, Komisjami Rady Gminy itp.

• Kontynuowanie ścisłej współpracy z Radami Seniorów w powie-

cie i województwie mazowieckim. 

• Wnioski formułowane do organizacji zewnętrznych poprzez Gminę:

– prawne stworzenie możliwości fi nansowania Rady Seniorów 

w (patrz art. 5c Ustawy o Samorządzie),

– podjęcie próby utworzenia w powiecie piaseczyńskim Przychod-

ni Geriatrycznej dla seniorów dotkniętych wielością chorób,

– wyeliminowanie górnego pułapu wiekowego do dostępności 

różnych programów w kraju np. zdrowotnych, badanie opinii 

publicznej, itp.

 

Przedłożone wnioski dla Rady Seniorów II kadencji wynikają z na-

szej 4-letniej pracy społecznej oraz troski o dobro Seniorów.

Stanisława Kondracka

Przewodnicząca Lesznowolskiej Rady Seniorów 
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Tabela 1. Struktura ludności 60+ w Sołectwach Gminy Lesznowola stan na 01.03.2022 r. 

Lp. Sołectwo
Seniorzy 60+ (lat) Ogół 

mieszkańców
60-69 70-79 80+ ogółem

1 Mysiadło 420 223 74 717 3 722

2 Nowa Iwiczna 366 228 64 658 4 194

3 Łazy 208 132 54 394 1 904

4 Magdalenka 151 124 67 342 1 399

5 Lesznowola (+ Kolonia Lesznowola) 145 102 32 279 2 437

6 Stara Iwiczna 122 99 26 247 1 246

7 Nowa Wola 129 64 25 218 2 849

8 Mroków (+Stachowo + Kolonia Mrokowska) 100 44 16 160 749

9 Jazgarzewczyzna (+ Łoziska) 79 55 22 156 1091

10 Warszawianka  (+ Wola Mrokowska) 78 51 24 153 1356

11 Łazy II 96 45 8 149 899

12 Wólka Kosowska (+ Kosów) 88 31 20 139 803

13 Zamienie 72 39 15 126 1 098

14 Stefanowo 60 41 14 115 609

15 Wilcza Góra 64 37 10 111 770

16 Zgorzała 57 25 6 88 1 621

17 Jabłonowo (+ Kolonia Warszawska) 50 22 6 78 366

18 Garbatka(+Jastrzębiec) 36 28 10 74 303

19 Władysławów 39 27 4 70 509

20 Podolszyn 26 21 10 57 229

21 Marysin 40 10 2 52 269

22 Janczewice 9 19 5 33 201

2 435 1 467 514 4 416 28 656

Opracowano na podstawie danych z 

Referatu Spraw Obywatelskich i Ewidencji UG Lesznowola

Skład LRS 
na początku I kadencji 2018-2022 r.

 1. Kondracka Stanisława – Przewodnicząca (Mysiadło)

 2. Chmielewska Janina – Wiceprzewodnicząca (Lesznowola)

 3. Mastalerczuk Krystyna – Wiceprzewodnicząca (Nowa Iwiczna)

 4. Cudowska Hanna (Mysiadło)

 5. Dąbrowska Hanna (Mroków)

 6. Gawrych Zenon (Wilcza Góra)

 7. Granowicz Marian Zbigniew (Magdalenka)

 8. Józwiak Hanna (Mysiadło)

 9. Klimek Jerzy (Nowa Iwiczna)

 10. Lasota Marian (Nowa Wola)

 11. Liwińska Hanna (Lesznowola)

12.  Pasek Marian ( Lesznowola)

13.  Rybarczyk Marianna (Zgorzała)

 14. Skowrońska-Marczuk Alicja (Magdalenka)

 15. Sobczak Anna (Mysiadło)

Skład LRS 
na koniec I kadencji 2018-2022 r.
 

 1. Kondracka Stanisława – Przewodnicząca

 2. Mastalerczuk Krystyna – Wiceprzewodnicząca

 3. Cudowska Hanna

 4. Gawrych Zenon

 5. Jóźwiak Hanna

 6. Klimek Jerzy

 7. Komorowska Wiesława

 8. Lasota Marian

 9. Liwińska Hanna

 10. Longina Milczarek

 11. Pasek Marian

 12. Rybarczyk Marianna

 13. Skowrońska-Marczuk Alicja

 14. Sobczak Anna
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Tabela 2. Struktura ludności w wieku 60+ Gminy Lesznowola na dzień (30.11.2019 i 01.03.2022 roku)

Lp. Wyszczególnienie
2019 r. 2022 r.

Liczba % Liczba %

1. Ogół ludności (meldunek stały + czasowy) 28 205 28 656 101,6

2. W tym seniorzy 4 251 4 416 103,88

3. Procent seniorów do ogółu (2:1) 15,07 15,41

4. Procent seniorów w Polsce według poprzedniego spisu 25

5. Przekrój wiekowy seniorów Gminy Lesznowola (5:2):

•  60-69 lat 2 544 60 2 435 55

•  70-79 lat 1 204 28 1 467 33

•  Powyżej 80 502 12 514 12

Udział mężczyzn 60+ (44%) i kobiet 60+ (56%)

Opracowano na podstawie danych z 

Referatu Spraw Obywatelskich i Ewidencji UG Lesznowola

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ NOWEGO 2023 ROKU 

LESZNOWOLSKA RADA SENIORÓW ŻYCZY

I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
MIESZKAŃCOM GMINY LESZNOWOLA

ZE SZCZEGÓLNYMI POZDROWIENIAMI DLA SENIORÓW

WESOŁYCH ŚWIĄT
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Realizujemy projekt 

„Aktywność siłą Lesznowolskiego Seniora”!

Zachowanie wysokiej aktywności fi zycznej, umysłowej i społecz-

nej stanowi jeden z czynników umożliwiających starszym ludziom 

zachowanie autonomii i niezależności, a tym samym poprawia ja-

kość ich życia. Mając na uwadze to, że każda aktywność rekreacyj-

no-rozrywkowa oraz ćwiczenia fi zyczne likwidują stres, przywracają 

chęć do życia oraz jednocześnie zapełniają czas wolny i eduku-

ją, Lesznowolska Rada Seniorów zaproponowała zorganizowanie 

wyjazdowego szkolenia dla liderów poszczególnych środowisk se-

nioralnych oraz zajęć poprawiających kondycję fi zyczną, które zin-

tegrują środowisko senioralne i jednocześnie pokażą, że dbanie 

o siebie i swoje potrzeby znacznie poprawia funkcjonowanie lu-

dzi starszych na emeryturze. Propozycja ta doskonale wpisywała 

się w ogłoszony przez Wojewodę Mazowieckiego konkurs na dofi -

nansowanie w ramach zadania „Samorządowy Instrument Wsparcia 

Inicjatyw Rad Senior ów 2022”, do którego Gmina Lesznowola przy-

stąpiła we wrześniu br. i uzyskała dotację w wysokości 20 000 zło-

tych na projekt pn. Aktywność siłą Lesznowolskiego Seniora”.

Celem działań zapisanych w projekcie była aktywizacja osób star-

szych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności po-

przez polepszenie ich jakości życia, a także motywowanie do większej 

aktywności społecznej.

W ramach projektu 50 lesznowolskich seniorów wyjechało do 

uzdrowiskowej miejscowości Busko Zdrój oraz wzięło udział w szko-

leniu „Jak działać w środowisku, by zachęcić seniorów do aktywności”. 

Szkolenie przeprowadzili liderzy Rady Seniorów i Koordynator Poli-

tyki Senioralnej w Gminie Lesznowola, którzy zachęcali uczestników 

do zwiększenia swoich działań na rzecz środowiska senioralnego.

Ponadto w ramach realizowanego projektu w kilku lokalizacjach 

na terenie gminy odbywały się bezpłatne zajęcia gimnastyczne oraz 

wyjazdowe – pływackie:

• „Zdrowy kręgosłup – Mroków i Podolszyn, 

• Joga dla Seniorów – Nowa Iwiczna, Magdalenka i Mysiadło oraz 

• wyjazdy na basen.

Dzięki Lesznowolskiej Radzie Seniorów wzrasta aktywność 

seniorów w środowisku lokalnym, z ich inicjatywy powstają 

nowe Kluby Seniora oraz coraz więcej osób starszych uczest-

niczy w różnego rodzaju zajęciach, które są im dedykowane 

i odbywają się na terenie naszej gminy.

Janina Szulowska

Koordynator Polityki Senioralnej w Gminie Lesznowola 

Zdrowa kuchnia 
Seniorzy proponują 
– Sałatka z selera naciowego ze śliwką i jabłkiem

Składniki:

• seler naciowy,

• jabłko, 

• śliwka suszona.

S os:

• 3 łyżki oliwy,

• 1 łyżka musztardy,

• sok z połowy cytryny,

• 2 łyżki miodu,

• sól i pieprz do smaku.

Seler naciowy drobno pokroić w kostkę, dodać pokrojone w kost-

kę jabłko i śliwkę. Wszystko lekko wymieszać i polać sosem. Tak przy-

gotowaną sałatkę odstawiamy na 2 godziny a potem delektujemy 

się wspaniałym smakiem. Smacznego! 
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Spotkajmy się w Bibliotece!
Komunikowanie oferty biblioteki to nie łatwe zadanie. Zwłaszcza 

w czasach, gdy musimy walczyć o uwagę odbiorcy z wieloma in-

nymi rozpraszaczami (zakupami, telefonem czy serialami). Naszym 

celem jest to, żeby kolejni Mieszkańcy Naszej Gminy zauważyli, że 

biblioteka istnieje i zaprasza. Chcemy przekonać tych, którzy jeszcze 

nie mają karty bibliotecznej, że czytanie wpływa pozytywnie na sa-

mopoczucie i przynosi wymierne korzyści: poszerza wiedzę, rozwija 

osobowość, otwiera nowe perspektywy, rozwija mózg… Implikacją 

tej misji jest charakter naszych działań promocyjnych i populizator-

skich. Działamy zarówno w mediach społecznościowych jak i offl  ine, 

organizując szereg zajęć, warsztatów, imprez i wydarzeń pokazują-

cych, że #bibliotekatomiejscespotkań.

Lekcje biblioteczne

Nie obawiamy się nieszablonowego podejścia. Od długiego cza-

su jednym ze znaków rozpoznawalnych naszej biblioteki jest Żywy 

Herb Gminy Lesznowola: Panna i Smok, który możecie spotkać na 

lokalnych piknikach oraz w szkołach podczas lekcji bibliotecznych. 

Dzięki naszej czytelniczce pani Izie Szymczak mamy przepiękne 

plansze ukazujące „Legendę o Gminie Lesznowola”, które wykorzy-

stujemy w teatrzyku kamishibai. 

Promowanie książek powinno zaczynać się już w żłobkach i przed-

szkolach, dlatego często odwiedzamy zapraszające nas grupy i vice 

versa. 

Lekcja biblioteczna w gminnym przedszkolu w Lesznowoli

Spotkania plenerowe

Strefy książek i relaksu są już nieodzownym punktem każdej sołec-

kiej, gminnej a także wielu szkolnych imprez. Jesienią bibliotekarze 

pojawili się na wielkim Święcie Gminy na błoniach przed Urzędem 

oraz na piknikach w Nowej Iwicznej, w Magdalence, w Podolszy-

nie, w Starej Iwicznej, w Mrokowie, w Stefanowie oraz podczas Ta-

taspartakiady i Święta Dyni.

Wystawa pt. „Biblioteka mój czas, moje miejsce” podczas Święta Gminy Lesz-
nowola

Udział w regionalnych i ogólnopolskich akcjach 

Potencjalnych użytkowników do biblioteki przyciągają także 

kampanie, które odbijają się szerokim echem w całej Polsce, takie 

jak Narodowe Czytanie czy Noc Bibliotek. Istotny jest także udział 

naszych przedstawicieli w ważnych wydarzeniach w świecie biblio-

tekarskim. Reprezentacja Lesznowoli pojawiła się na IV Międzyna-

rodowej Konferencji Bibliotekarzy w Krakowie; na ogólnopolskich 

Targach Książki w Krakowie, a także podczas XIII Kongresu Bibliotek 

w Piasecznie. Uczestnictwo w tych wydarzeniach daje nam poczu-

cie wspólnej misji i wiele inspiracji do lokalnych działań.

Bibliotekarze z Lesznowoli, Piaseczna, Nieporętu i Michałowic podczas Ogól-
nopolskiej Konferencji Bibliotekarzy w Krakowie.

WIEŚCI z Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli
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Organizacja czasu wolnego 

Warsztaty i zajęcia organizowane w bibliotece to najlepszy wstęp, 

by skorzystać z bibliotecznych zasobów przy okazji wizyty w jed-

nej z naszych placówek. 

Zapraszamy na:

• Wtorki, godz. 16.00 Siedziba GBP w Magdalence

 Środy, godz. 16.00 fi lia GBP w Mrokowie

 Gry bez Prądu – spotkania integracyjne polsko-ukraińskie

• Czwartki, Siedziba GBP w Magdalence

 godz. 16.00 dzieci 7-9 lat; godz. 17.00 dzieci 10-12 lat

 Dziecięcy Klub Szachowy

• Pierwszy wtorek miesiąca, godz. 19.00 Siedziba GBP w Magdalence

 Dyskusyjny Klub Książki w Magdalen ce – dla dorosłych

• Ostatni piętek miesiąca, godz. 18.30 Siedziba GBP w Magdalence

 Seanse fi lmowe 

Spotkania autorskie 

Bibliotekarze potrafi ą bez końca rozmawiać o książkach, i taką oka-

zją są dla nas spotkania z pasjonatami m.in. podczas spotkań autor-

skich. Tej jesieni gościliśmy w fi lii w Mysiadle Małgorzatę Rogala 

mistrzynię kryminałów. W Magdalence zaś pojawiła się Tanya Valko, 

która wraz ze swoim mężem Igorem Kaczmarczykiem przybliżyła 

nam kulisy powstania arabskiej sagi. 

Projekty 

Biblioteka co roku przystępuje do wspaniałej akcji Instututu Książ-

ki „Mała Książka Wielki Człowiek”, w której rozdajemy przedszkola-

kom karty i wyprawki czytelnicze. 31 października nasza biblioteka 

podpisała umowę partnerską o współpracy w zakresie wypożyczeń 

międzybibliotecznych z Fundacją „Krajowy Depozyt Biblioteczny” re-

prezentowaną przez Artura Kawę – Prezesa Zarządu. 

Pamiętajcie, że przez cały rok trwa wyzwanie #przeczytam52książ-

kiw52tygodnie, dystrybuujemy bezpłatne kody do LEGIMI i Empik 

Go oraz od 1.12.2022 r. nowość – wydajemy kody dostępu do nauki 

j. angielskiego online na platformie LERNI i FUNENGLISH. Bibliote-

ka posiada tzw. Parasol Licencyjny® MPLC, który pozwala urozma-

icić ofertę kulturalną biblioteki o pokazy fi lmowe, chętnie słuchamy 

Waszych propozycji przy doborze repertuaru.

Co dalej?

W grudniu przygotowujemy się do wydania pierwszego biblio-

tecznego newslettera. Trwają prace nad grafi ką i kwestiami zwią-

zanymi z RODO. Oprócz tego praca bibliotek upływa pod znakiem 

świąt grudniowych – we wszystkich placówkach pojawiły się skrzyn-

ki na Listy do Św. Mikołaja. Organizujemy akcję pakowania książek 

na prezent oraz warsztaty dla dzieci (ozdoby świąteczne i aniołki 

z gliny). Wielkim wydarzeniem będzie Spektakl teatru Bajaderka pt. 

Świąteczny List, który odbędzie się 16 grudnia w Sali CIS w Magda-

lence. Bierzemy także udział w akcjach charytatywnych Szlachetna 

Paczka i WOŚP – zachęcamy do zrzutki na szczytne cele! 

Podsumowanie

W opisywanych akcjach widać, że od pomysłu do wykonania w bi-

bliotece krótka droga. Zdążyliśmy już przyzwyczaić naszych czytelni-

ków, że oprócz wypożyczalni ich biblioteka oferuje wiele aktywności 

skupionych wokół literatury i książki. 

Magdalena Łyszcz

Specjalista ds. promocji i organizacji imprez kulturalnych

Dziecięcy Klub Szachowy

Bibliotekarze podczas Spotkania Autorskiego z Tanyą Valko Wieczór autorski z Małgorzatą Rogala

Wolontariusze GBP podczas pikniku świątecznego w Zamieniu
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Podsumowanie projekt u Wielkie Otwarcie Kultury 

– Dom Kultury +
Dobiegła końca realizacja inicjatyw lokalnych realizowanych w ra-

mach programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury. Gmin-

ny Ośrodek Kultury w Lesznowoli znalazł się w elitarnym gronie 

50 domów kultury w kraju, które w 2022 roku skorzystało z programu 

Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. 

Projekt GOK Lesznowola pt. „Wielkie Otwarcie Kultury” obejmował 

przeprowadzenie diagnozy zasobów i potencjału oraz pobudze-

nie aktywności mieszkańców sołectwa Nowa Iwiczna w obszarze 

kultury. Dlaczego projekt dotyczył tylko jednej miejscowości? Po-

nieważ właśnie w Nowej Iwicznej w styczniu 2022 roku urucho-

miona została nowa fi lia GOK, która z otwartymi drzwiami czekała 

na swoich uczestników zajęć i fascynatów kultury. I doczekała się! 

Do 13 czerwca br. osoby fi zyczne, grupy nieformalne oraz formal-

ne mogły składać swoje propozycje działań w obszarze kultury. Na 

realizację działań otrzymaliśmy w ramach dotacji 30 tys. złotych. 

W terminie konkursu na inicjatywy lokalne wpłynęło 7 pomysłów, 

5 z nich uzyskało wsparcie fi nansowe. W sumie z wydarzeń kultural-

nych realizowanych w ranach projektu skorzystało ponad 500 osób.

Co udało się zrealizować? Zapraszamy do krótkiej prezentacji każ-

dej z inicjatyw.

1. Retro sesja i Nowa Iwiczna 
 na starych fotografi ach

– czyli warsztaty fotografi czne dla młodzieży, wystawa zdjęć 

i sesja foto dla wszystkich grup wiekowych.

W ramach tego projektu zrealizowaliśmy kilka wydarzeń. Roz-

poczęło się wszystko jeszcze w wakacje, kiedy trwała akcja zbiera-

nia starych fotografi i od rdzennych mieszkańców Nowej Iwicznej 

i okolicznych wsi. Upłynęło sporo czasu, wypiliśmy nie jeden ku-

bek herbaty i wysłuchaliśmy kilkunastu rodzinnych historii, za-

nim udało się zebrać zdjęcia, które fi nalnie można było obejrzeć 

na plenerowej wystawie  „Nowa Iwiczna na starych fotogra-

fi ach” – zdjęcia wydrukowane w dużym formacie zostały umiesz-

czone na ogrodzeniu fi lii GOK Lesznowola w Nowej Iwicznej. 

Każda osoba odwiedzająca wystawę w dniu wernisażu mogła wziąć 

udział w sesji zdjęciowej na ściance retro, albo pozując w klasy-

ku motoryzacji – Fiacie 126 p – zaparkowanym tuż przed fi lią GOK.

W dniu wernisażu odbyły się także warsztaty fotografi czne dla mło-

dzieży. Młodzież w ośrodku kultury jest zawsze miło, chociaż rzad-

ko widywana. Tym razem jednak nie dość, że młodzież zjawiła się 

tłumnie, to jeszcze pozostawiła po sobie ankiety, w których dekla-

ruje chęć częstszego uczestniczenia w warsztatach fotografi cznych. 

To chyba najlepszy komplement, jaki mogły usłyszeć Autorki pro-

jektu „Retro sesja”.

2. Smakuj Życie z Kulturą 
– koncert oraz prezentacja lokalnej twórczości.

Koncert Smakuj Życie z Kulturą był połączeniem muzyki, ma-

larstwa, poezji, grafi ki, rękodzieła oraz degustacji, by w pełni móc 

smakować życie dosłownie i w przenośni. Mottem przewodnim 

była piosenka pochodząca z płyty Iwony Manisty-Kutryś właśnie 

pt. „Smakuj życie”.

Ponieważ podczas pandemii mieliśmy mało okazji do spotkań, 

chcieliśmy zorganizować koncert w przestrzeni kawiarni „Źródło” 

w Nowej Iwicznej, by przybrało to formę przyjemnego spotkania 

z poczęstunkiem sprzyjającego rozmowom, konfrontacji i inte-

gracji. Zaprezentowaliśmy też twórczość lokalnych artystów i ich 

rękodzieła, chcieliśmy stworzyć im przestrzeń, gdzie mogliby za-

prezentować swoje prace.

Podczas tej inicjatywy mogliśmy poznać i podziwiać troje utalen-

towanych mieszkańców gminy Lesznowola – Iwonę Manistę Kutryś, 

Ewę Jowik oraz Pawła Kucharskiego.

Retro sesja Iwiczna na starych fotografi ach – fot. GOK Lesznowola Koncert Smakuj Życie z Kulturą – fot. GOK Lesznowola

Smakuj Życie z Kulturą Ewa Jowik i Iwona Manista-Kutryś – fot. GOK Lesznowola
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ry Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Czesława Niemena, 

Marka Grechuty, Tadeusza Nalepy, Johna Lennona, Louisa Armstron-

ga, Freddiego Mercury›ego i innych w wykonaniu duetu Ojciec i Syn. 

Sala koncertowa w fi lii znów wypełniła się po brzegi, a dla wszystkich 

osób, które z racji ograniczeń pojemności sali nie mogły osobiście 

uczestniczyć w koncercie, na kanale FB GOK Lesznowola przepro-

wadzona została relacja live z wydarzenia.

5. „Jest taki kraj” – koncert patriotyczny.

Koncert „Jest taki kraj…” zorganizowany w 104. rocznicę odzyska-

nia przez Polskę niepodległości był okazją do wielopokoleniowego 

spotkania i propagowania wartości rodzinnych i patriotycznych oraz 

zapoznania z tradycją i kulturą Polski. Wzięli w nim udział przedsta-

wiciele samorządu Gminy Lesznowola w osobach Sekretarza Gminy 

Lesznowola – pana Jana Wysokińskiego, Dyrektora Zespołu Obsługi 

Placówek Oświatowych – pana Jacka Bulaka, przedstawicieli Rady 

Gminy Lesznowola – pana Jerzego Wiśniewskiego i Krzysztofa Kli-

maszewskiego. Szczególnym naszym gościem był pan Janusz Ka-

zimierczak, kombatant i mieszkaniec Magdalenki. 

Iwona Manista-Kutryś – jest wokalistką i kompozytorką. Wyda-

ła dwie płyty, śpiewa jazz, piosenkę autorską, kabaretową. Jest też 

pedagogiem i prowadzi chór w Szkole Podstawowej w Mysiadle. 

Ewa Jowik – poetka, ma na swoim koncie wiele wydanych to-

mików wierszy. 

Paweł Kucharski – z zawodu logistyk, z zamiłowania grafi k i ma-

larz, który maluje obrazy różnorodne tematycznie od portretów 

po pejzaże, architekturę, martwą naturę, sceny z miast i podwórek.

 
3. Weekendowe warsztaty teatralno-taneczne
 z Teatrem La La Lena.

Wolne miejsca na warsztaty rozeszły się jak świeże bułeczki. W cią-

gu jednego dnia zapełniliśmy listę podstawową i rezerwową, co bar-

dzo nas zdumiało, ucieszyło i zmobilizowało.

Weekendowe warsztaty z Teatrem La La Lena to inicjatywa zapra-

szająca najmłodszych (3-8 lat) mieszkańców Nowej Iwicznej i okolic 

do świata teatru i tańca. To trzy dni wspólnej zabawy z Leną Ko-

walską, doświadczoną aktorką i tancerką zakończone spektaklem 

teatralnym. W ich trakcie dzieci dowiedziały się, jak powstaje spek-

takl teatralny i jakie znaczenie mają jego składniki: słowo, intonacja, 

ruch i taniec, rekwizyt, muzyka. Rozwijały swoją sprawność rucho-

wą w tańcu i bawiły się świetnie tworząc własne etiudy teatralno-

taneczne z wykorzystaniem kolorowych rekwizytów. Na zakończenie 

warsztatów przygotowaliśmy niespodziankę – przedstawienie te-

atralne zatytułowane „Twoje czy moje?”, w którym dzieci zaproszo-

ne zostały do interakcji.

4.  Wieczór Zaduszkowy 
 – Wspominamy Wybitnych Artystów.

- Wierzymy, że we współczesnym, pełnym szalonego tempa świecie 

powinien być taki czas, w którym warto jest nieco zwolnić, przystanąć 

i posłuchać pięknych kompozycji i tekstów wybitnych twórców – 

także i tych, których już dzisiaj z nami nie ma – mówi Leszek Tylec 

– ojciec z duetu Ojciec i Syn, który w listopadowy wieczór zagrał 

koncert „Wspominamy Wybitnych Artystów”.

Koncert odbył się w fi lii GOK Lesznowola w Nowej Iwicznej, a po-

przedziły go warsztaty ceramiczne. Tym razem nie obyło się bez dodat-

kowych atrakcji – prądu zabrakło w całej okolicy. Już prawie byliśmy 

gotowi grać przy lampionach lepionych na warsztatach, ale ostatecz-

nie prąd w gniazdkach znów się pojawił i mogliśmy usłyszeć utwo-

Iwona Manista-Kutryś i Paweł Kucharski  – fot. GOK Lesznowola

Fot. Maria Paprocka, SP Mysiadło 
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Przybyli goście podziwiali Zespół Tańca Historycznego Chorea An-

tiqua w tradycyjnym polonezie na rozpoczęcie, słuchali sopranistki 

Anny Marii Adamiak, zdolnych, młodych wokalistek Katarzyny Kop-

niak i Natalii Stasińskiej, a przede wszystkim ze wzruszeniem przy-

słuchiwali się koncertowi chóru i solistów ze Szkoły Podstawowej 

z Mysiadła pod kierunkiem Iwony Manisty-Kutryś. 

Przy wspólnym śpiewie Roty powstała niezwykła i wzruszająca 

atmosfera.

Podsumowując to piękne wydarzenie bardzo dziękujemy wspa-

niałej publiczności, rodzicom, rodzinom artystów, szczególnym go-

ściom, którzy nas odwiedzili i wypełnili salę po brzegi.

Koncert „Jest taki kraj…” odbył się dzięki wzorowej współpracy wie-

lu osób i instytucji; szczególne podziękowania dla Iwony Manisty-Ku-

tryś za scenariusz i reżyserię wydarzenia, dla Dyrektora i pracowników 

Centrum Sportu, dla pani Dyrektor i pracowników Szkoły Podstawo-

wej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle oraz dla Dyrekcji Szkoły 

Podstawowej w Nowej Iwicznej za zaangażowanie w organizację.

Końcowe podziękowania

Podczas wszystkich inicjatyw można było dostrzec ogrom zaan-

gażowania i pracy włożonej w ich realizację. Autorzy wydarzeń kul-

turalnych bezinteresownie poświęcili swój czas, a nagrodą za trud 

i włożoną pracę była duża frekwencja podczas wszystkich wyda-

rzeń, wdzięczność uczestników oraz każde dobre słowo, które dało 

pewność, że było warto.

Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli składa podzięko-

wania Autorom za pomysły i realizację inicjatyw, partnerom 

lokalnym i wszystkim zaangażowanym za pomoc i poświę-

cony czas, a uczestnikom naszego projektu za liczny udział 

w wydarzeniach i wspaniałe recenzje.

Aneta Zielińska

GOK Lesznowola

Teatr Telimena 

To teatr dla dorosłych, który działa w GOK Lesznowola od paź-

dziernika 2020 roku. Aktorzy tego teatru są mieszkańcami gminy 

Lesznowola obdarzonymi wspaniałym talentem i pasją sceniczną. 

Początki działalności teatru przypadły na czas pandemii, w związ-

ku z czym przedstawienia były prezentowane lesznowolskiej pu-

bliczności w formule on-line.

W dorobku Telimeny znajduje się kilka baśni Hansa Christiana An-

dersena we współczesnej adaptacji, które można obejrzeć na stro-

nie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury oraz na kanale GOK 

Lesznowola na YouTube. Urozmaiceniem tego trendu była ostatnia 

Wydarzenia były realizowane w ramach projektu Wielkie Otwarcie Kultury 

i dofi nansowane ze środków Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego 

w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.

produkcja pt. „Istota ze stawu”, która stanowi ciekawe połączenie ko-

medii z horrorem i mrocznym klimatem kina noir. 

Pierwszy debiut na scenie miał miejsce we wrześniu 2021 pod-

czas Święta Gminy Lesznowola w ramach akcji Narodowego Czyta-

nia. Pokazaliśmy wtedy fragment Moralności Pani Dulskiej Gabrieli 

Zapolskiej. Kolejne nasze projekty sceniczne to czytanie Konstytucji 

3 Maja w dniu tego święta oraz Ballady i Romanse Adama Mickie-

wicza zaprezentowane we wrześniu tego roku w ramach Narodo-

wego Czytania. Pod koniec listopada publiczność mogła zobaczyć 

kolejną inscenizację Moralności Pani Dulskiej – przedstawienie wy-

 Aktywności teatralne 
w GOK Lesznowola

Moralność Pani Dulskiej – przedstawienie w Łazach Kadr z przedstawienia „Zaufanie to majątek” wg H.C. Andersena
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stawiliśmy w zmienionym nieco i poszerzonym składzie, pod koniec 

listopada w fi lii GOK w Łazach. 

W tym roku podjęliśmy również wyzwanie w postaci występu 

przed najmłodszą publicznością, której zaproponowaliśmy bajkę 

Bociany wg. Baśń Hansa Christiana Andersena. Przedstawienie było 

prezentowane dwa razy – w Mysiadle i w Mrokowie w ramach Baj-

kowej Niedzieli. 

Przed nami jeszcze wiele ciekawych projektów zarówno dla do-

rosłych jak i dla dzieci.

Zapraszamy do śledzenia naszych adaptacji i inscenizacji, a chęt-

nych do dołączenia do naszego Zespołu.

Teatr Telimenka

Teatr dla dzieci i młodzieży działa w ramach warsztatów teatral-

nych, które prowadzone są w różnych fi liach GOK Lesznowola.

Na zajęciach poszukujemy w nas wszystkiego co najlepsze, aże-

by nad tym popracować, odkrywamy nasze kompetencje miękkie, 

tworzymy etiudy i aranżujemy scenki. Interpretujemy wiersze Brze-

chwy i Tuwima na wiele sposób.

Po raz pierwszy zadebiutowaliśmy udziałem we wspomnianym 

już wyżej krótkim fi lmie „Istota ze Stawu” – w ramach projektu warsz-

taty fi lmowe jak również realizując zależenie integracji Dzieci i Do-

UTW – zimowy semestr rozpoczęty! 
studentów i wysłuchać ich krótkiego koncertu. Pełen profesjona-

lizm i świetny repertuar zaostrzył nam apetyt na kolejny występ na-

szych piaseczyńskich artystów. 

W czasie spotkania pani Marta Sulimowicz, Skarbnik Gminy uroczy-

ście zapowiedziała zebranym na sali studentom, że od tego momen-

tu rozpoczyna się nowy, zimowy semestr. Po życzeniach i słowach 

uznania rozpoczął się koncert Karoliny Beimcik, która wraz z towa-

rzyszącymi jej muzykami wykonała polskie standardy. 

Gospodarzem wieczoru była Koordynator UTW Joanna Zielińska, 

która przedstawiła program na najbliższe miesiące i niniejszym za-

prasza wszystkich czytających ten tekst do zapisana się na wykłady 

i uczestnictwa w Mysiadle lub Magdalence.

Drogi Seniorze i Seniorko, nie siedźcie w domu sami, nie za-

stanawiajcie się ani chwili – UTW jest dla każdego, kto ma chęć 

spotkać się z drugim człowiekiem.

Joanna Zielińska

Koordynator UTW 

GOK Lesznowola  

Początek października to czas gdy po letniej przerwie studenci 

wracają na uczelnię. Ci młodsi, którzy dopiero zdali egzamin doj-

rzałości choć wkraczają na nową ścieżkę pełni nadziei ubolewają, 

iż wakacje dobiegły końca. Czeka ich ciężka praca, egzaminy i wie-

le nieprzespanych nocy, które miejmy nadzieję zaowocują dobry-

mi ocenami w indeksach.

Natomiast ci starsi studenci, którzy z radością czekają na koniec 

letniej laby, w październiku gromko śpiewają Gaudeamus dające po-

czątek kolejnym latom akademickim. Latom, w czasie których nie 

tylko zdobywają wiedzę, jeżdżą na wykłady muzealne i krajoznaw-

cze wycieczki, ale i nawiązują znajomości, a nawet przyjaźnie czy 

relacje partnerskie. Ci studenci, choć niejednokrotnie mają wnuki 

na uczelniach, a sami dawno osiągnęli dorosłość skrywają w sobie 

ogromne pokłady siły i zapału. Z apetytem poznają świat i uczą się 

na UTW dlatego regularnie biorą udział w Inauguracji kolejnych se-

mestrów akademickich.

Tak też było i w tym roku gdy spotkaliśmy się w niedzielne popo-

łudnie by wspólnie z Chórem Lira zaintonować hymn wszystkich 

rosłych na scenie. Aktualnie przygotowujemy przedstawienie pt. 

Kopciuszek dawniej i dziś, które najprawdopodobniej będzie miało 

swoją premierę w pierwszym kwartale 2023 roku.

Zapraszam serdecznie dzieci i młodzież do udziału w zajęciach 

(szczegółowe informacje na stronie GOK Lesznowola).

 
Bajkowa Niedziela 

To cykliczne wydarzenie dla dzieci realizowane każdego miesiąca. 

Bajkowe Niedziele najczęściej odbywają się fi liach GOK w Łazach lub 

w Mysiadle, a w grudniu dodatkowo w Strażnicy OSP w Mrokowie.

Do udziału w Bajkowych Niedzielach zapraszamy Teatry, które 

w naszej ocenia mają bardzo ciekawy repertuar dla dzieci. Planu-

jemy również co jakiś czas wystawiać Baśnie Andersena przygoto-

wane przez Teatr Telimena wraz z Teatrem Telimenka. Serdecznie 

zapraszamy na widownię! 

Anita Kochanowska-Cydzik 

Instruktor ds. artystycznych i organizacji kultury 

Teatr Telimena i Teatr Telimenka 

„Bociany” podczas Bajkowej Niedzieli w Mysiadle

„Bociany” – Bajkowa Niedziela w Mrokowie
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Modernizacja 
hali sportowej w Łazach

Hala sportowa w Łazach jest pierwszym obiektem sportowym, który został od-

dany do użytku w 2003 roku w Gminie Lesznowola. Od tego c zasu służy miesz-

kańcom Lesznowoli i okolic w szerzeniu pasji związanych ze sportem. Po 19 latach 

od budowy hali udało się pozyskać środki na modernizację jej nawierzchni. In-

westycja została sfi nansowana w kwocie 300 000,00 tysięcy złotych z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspar-

cia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” oraz 164 940,00 zł ze 

środków Gminy. W ramach inwestycji została wykonana nowa podłoga spor-

towa powierzchniowo-elastyczna PCV fi rmy Gerfl or Tarafl ex o grubości 9 mm 

oraz nowy ruszt drewniany.

Wykładzina Gerfl or TARAFLEX  posiada Aprobaty Międzynarodowych Związ-

ków Sportowych takich jak:

• FIBA (Międzynarodowy Związek Piłki Koszykowej),

• IHF (Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej),

• FIVB (Międzynarodowy Związek Piłki Siatkowej),

• ITTF (Międzynarodowy Związek Tenisa Stołowego),

• IBF (Międzynarodowy Związek Badmintona).

Zapraszamy do obejrzenia nowej odsłony nawierzchni hali w Łazach oraz do 

czynnego korzystania z obiektu!

Rafał Skorek

Dyrektor Centrum Sportu w Gminie Lesznowola 
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Badminton
Zapraszamy mieszkańców gminy Lesznowola na zajęcia z badmin-

tona, które odbywają się w hali Centrum Sportu w Zamieniu przy ulicy 

Waniliowej 7, w każdy wtorek i czwartek w godzinach 20.30 – 22.00

Treningi prowadzi pan Mariusz Nogal – mieszkaniec Gminy Lesz-

nowola, doświadczony trener i zawodnik, który swoją przygodę 

z badmintonem rozpoczął w wieku 10 lat i trwa ona nieprzerwa-

nie już 22 lata.

Pan Mariusz jest wychowankiem klubu MKS Garwolin i obecnie 

również go reprezentuje jako czynny zawodnik. W latach 2009 – 2014 

reprezentował klub AZS-UWM Olsztyn w rozgrywkach ekstraklasy 

badmintona zdobywając 4 miejsce w lidze.  W sezonie 2019-2020 

w grze mieszanej był liderem list rankingowych Elity Polskiego Związ-

ku Badmintona. Obecnie może się poszczycić brązowymi medalami 

Mistrzostw Polski Seniorów w grze pojedynczej i podwójnej. Ponad-

to jest aktualnym mistrzem Polski Instruktorów i Trenerów w grze 

mieszanej oraz vice mistrzem w grze pojedynczej. 

W 2016 roku uzyskał uprawnienia Instruktora Badmintona certy-

fi kowane przez PZBad.

Informacje i zapisy Mariusz Nogal – tel. 720 822 896.

Pickleball
Zapraszamy mieszkańców gminy Lesznowola na zajęcia z Pickle-

ball, które odbywają się w hali Centrum Sportu w Mysiadle przy uli-

cy Kwiatowej 28, w poniedziałki i środy 19.30 – 21.00.

Czym jest pickleball ? 

Pickleball to sport rakietowy, który jest mieszanką tenisa ziemne-

go, ping ponga oraz badmintona. Mecze singlowe i deblowe rozgry-

wane są na otwartym powietrzu lub pod dachem. Gracze używają 

kompozytowych rakietek do przebijania polimerowej piłeczki nad 

siatką. Na pierwszy rzut oka pickleball przypomina tenis, ale różni 

się od niego zasadniczo. Prędkość piłki i kort do gry są 3 razy mniej-

sze niż w tenisie. Z tego właśnie powodu pickleball jest odpowiedni 

dla osób w każdym wieku, łatwy do nauczenia się również dla tych, 

którzy nie mieli wcześniej do czynienia ze sportami rakietowymi.

5 powodów, dla których pickleball jest tak „zaraźliwy”.

• Niewielkie dystanse, żeby dobiec do piłki.

• Długie wymiany – w przeciągu 5 sekund możesz odbić piłkę na-

wet po kilka razy.

Oferta zajęć Centrum Sportu
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Zdrowie seniora 
– Gimnastyka 50+
Gimnastyka 50+ w fi lii GOK w Mysiadle prowadzona jest nieprzerwanie od otwarcia fi lii GOK w Mysiadle 

przez wykwalifi kowanego fi zjoterapeutę. Zajęcia realizowane są według autorskiego projektu prowa-

dzącej. Poprawiają ogólną sprawność i wydolność organizmu, możliwości ruchowe ciała, koordynację 

i równowagę, powodują wzrost odporności oraz dają wiele radości oraz samozadowolenia uczestni-

kom, przywracają pozytywne nastawienie do siebie samego i otaczającego świata.

• Wolniejsza piłka – dzięki otworom w piłce możesz ją uderzyć na-

prawdę mocno, ale nie poleci ona tak daleko, jak piłeczka teniso-

wa. Dlatego w czasie meczu dochodzi do superszybkich wymian 

wolejowych, które są esencją tej gry.

• Niewielki dystans między zawodnikami po obu stronach siatki – 

umożliwia częste interakcje słowne w czasie gry.

• O zwycięstwie nie decyduje szybkość i siła, ale raczej opanowa-

nie i strategia. Z tego właśnie powodu 8-latek może rozegrać mecz 

z 80-latkiem, a starsza osoba może pokonać sportowca w sile wieku.

Informacje i zapisy Tomasz Gonsiorczyk – tel.  602 419 304.

Taniec sportowy
Zapraszamy najmłodszych mieszkańców Gminy Lesznowola na 

zajęcia z tańca sportowego, które odbywają się w halach Centrum 

Sportu w Zamieniu przy ulicy Waniliowej 7 i Mysiadle przy ulicy 

Kwiatowej 28

Taniec sportowy to młoda dyscyplina sportu, charakteryzująca się 

szybkim tempem, oryginalnymi krokami tanecznymi wykonywanymi 

do skocznej i dynamicznej muzyki. Choreografie składają się z licz-

nych kroków, obrotów oraz skoków gimnastyczno-tanecznych, któ-

re są połączone z nauką fi gur akrobatycznych.

Informacje i zapisy Paulina Ziąbrowska – tel. 696 920 970.

Więcej informacji: https://sportlesznowola.pl/
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poprawiając tym samym równowagę i koordynację ruchową uczest-

nicy mają ogromny wpływ na ogólną sprawność, a co za tym idzie 

samodzielność w życiu codziennym. Nieograniczone w ruchomo-

ści stawy, elastyczne mięśnie gwarantują pewny i bezpieczny chód 

będąc jednocześnie profi laktyką upadków i urazów.

W trakcie zajęć przekazywana jest wiedza na temat zacho-

wań prozdrowotnych, szczegółowy instruktaż ćwiczeń zawie-

rający nie tylko opis wykonania, ale także jego cel, co poprawia 

świadomość własnego ciała uczestników oraz pokazuje jak wiel-

ki wpływ mają oni sami, na zdrowie. Realizując zajęcia uczestnicy 

poprawiają wiarę we własne możliwości oraz inspirują się wza-

jemnie do podejmowania działań w nowych rejonach zaintere-

sowań i sprawnościach.

Niezaprzeczalnym atrybutem zajęć jest także wyjątkowa, przyja-

cielska atmosfera, która sprawia, że ćwiczy się chętniej i łatwiej, nie-

jednokrotnie zawierając nowe znajomości i przyjaźnie.

Choć zajęcia dedykowane są osobom w wieku 50+, korzystają z nich 

także osoby młodsze, które np. chcą po przerwie powrócić do spor-

tu i aktywności fi zycznej. Rozpiętość wiekowa uczestników obecnie 

to 45-83 lat (przeważnie wiek 60+). Grupy liczą do 20 uczestników.

Założeniem Gimnastyki 50+ jest szeroko pojęta poprawa stanu 

zdrowia uczestników - nie tylko w aspekcie ruchowym i zdrowot-

nym, ale także społecznym i psychologicznym. Efekty ćwiczeń ob-

serwujemy już po pierwszych zajęciach. 

Zapraszamy serdecznie 

do skorzystania z oferty Gimnastyki 50+ !

Gabriela Helak

mgr fi zjoterapii

Autorski program Gimnastyki 50+ powstał w oparciu o wiedzę 

fi zjoterapeutyczną i psychologiczną oraz doświadczenie zdobyte 

podczas wieloletniej pracy z pacjentami prowadzącej. 

60 minutowe zajęcia prowadzone są przy muzyce bliskiej ser-

com uczestników, czyli z lat 70, 80, 90-tych. Ćwiczenia oraz tempo 

ich wykonania dobrane są adekwatnie do wieku, możliwości i po-

trzeb uczestników, zgłaszanych na bieżąco podczas zajęć instruk-

torowi. Gimnastyka 50+ postała w oparciu o zasoby różnych form 

ruchu takich jak: pilates, joga, stretching, taniec i choreografi a, fi t-

ness itp. wykorzystując ich elementy tak, aby stworzyć kompletne 

zajęcia, które pozwolą na równoważenie przeciążeń jakim podda-

wane jest ciało człowieka każdego dnia.

 Zajęcia składają się z trzech części: rozgrzewki w stylu fi tness, na-

stępnie prowadzona jest część główna, na matach, w trakcie której 

realizowane są ćwiczenia wzmacniające mięśnie osłabione oraz po-

wodują uelastycznienie mięśni napiętych i przykurczonych. Ostatnia 

część - bardzo lubiana przez uczestników, to część relaksacja, która 

sprawia, że ciało odpręża się po wysiłku- to właśnie wtedy przywra-

cany jest spokojny oddech i bicie serca. Prowadzona w tym czasie 

wizualizacja dodaje sił witalnych, nastraja pozytywnie do samego 

siebie i otaczającego świata.

Nieodłącznym elementem zajęć są ćwiczenia oddechowe. Po-

prawa wydolności oddechowej, przywrócenie prawidłowych ste-

reotypów oddechowych, czyli nauka oddychania podobnie jak 

i pozostałe ćwiczenia aktywizujące ciało - prowadzą do znacznego 

podniesienia odporności na infekcje wirusowe i bakteryjne.

W zajęciach wielką wagę przykłada się do poprawy elastyczno-

ści ciała, równowagi i koordynacji ruchowej. Wiedząc, że zaburze-

nia równowagi w wieku dojrzałym i senioralnym są często wynikiem 

nieprawidłowych napięć mięśni, powstałych w życiu codziennym, 

przykurczy i przeciążeń, doceniamy wartość ćwiczeń rozciągających. 

Realizując na zajęciach ćwiczenia uelastyczniające mięśnie i stawy, 
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Sportowe sukcesy Mieszkańców 

Kickboxing

W dniach 30 września – 8 października br. odbyły się Mistrzostwa 

Świata Kadetów i Juniorów w Kickboxingu we Włoszech. Klub Wi-

śniewski Kickboxing reprezentowały dwie zawodniczki Emilia Czar-

nowska i Hania Wilczek. Hania przegrała w ćwierćfi nale z Węgierką, 

zaś Emilia dotarła do fi nału po drodze wygrywając dwie walki .W fi -

nale uległa Izraelce po bardzo zaciętej i wyrównanej walce zdoby-

wając srebrny medal Mistrzostw Świata.

Był to bardzo udany sezon dla zawodniczek Wiśniewski Kicbo-

xing. Emilka Czarnowska zdobyła 3 Wicemistrzostwo Polski i Wice-

mistrzostwo Świata we Włoszech.

Strzelectwo

Mieszkanka Mysiadła Katarzyna Klepacz w duecie z Szymonem 

Wojtyną zdobyła brązowy medal podczas Mistrzostw Świata w Kairze 

w strzelectwie sportowym w konkurencji par mieszanych w pistole-

cie dowolnym na 50 metrów. 45 letnia zawodniczka do uprawiana 

sportu wróciła po kilkuletniej przerwie za namową swojego trene-

ra i kolegi Roberta Osmulskiego. Na co dzień jest trenerem dzieci 

i młodzieży w klubie strzeleckim warszawskiej Legii.

Pickleball

Podczas międzynarodowego turnieju pickleballa,  który odbył się 

w dniach 22-23 października 2022 r. w Pszczynie Barbara Gonsior-

czyk zdobyła złoty medal. Trzecie miejsce i brązowy medal zdoby-

ła Agnieszka Kołogrecka. Zawodniczki trenują na co dzień w sekcji 

Pickleballa Mysiadło.

Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom oraz ich trenerom ser-

decznie gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów!

Zespół Centrum Sportu w Gminie Lesznowola 

64 Biuletyn nr 79 (2022)

SPORT



XVII Tataspartakiada 
Dobrej Woli

1 października na stadionie sportowym w Lesznowoli odbyła się  

TATASPARTAKIADA Dobrej Woli – piknik sportowo-integracyjny dla 

osób niepełnosprawnych i ich rodzin. To już 17. edycja tej impre-

zy, która od samego początku odbywa się na terenie naszej gminy. 

Powstała z inicjatywy Jacka Zalewskiego – taty niepełnosprawnego 

Kuby i prezesa Stowarzyszenia Dobra Wola, żeby podkreślić rolę 

ojca w wychowaniu niepełnosprawnego dziecka. W zabawie biorą 

udział całe rodziny, ale to tatusiowie tego dnia odgrywają główną 

rolę. Dzięki takim wydarzeniom jak Tataspartakiada Stowarzyszenie 

Dobra Wola stara się walczyć ze stereotypem ojca porzucającego 

rodzinę po naro dzinach niepełnosprawnego dziecka. 

Przez  kilkunaście lat Tataspartakiada odbywała się na hali spor-

towej w Szkole Podstawowej w Łazach, jednak okres pandemii 

i ograniczeń z nią związanych zmusił organizatorów do poszu-

kiwania innych rowiązań. Postanowiono zorganizować impre-

zę plenerową  w Lesznowoli i pomysł się przyjął. W tym roku do 

Lesznowoli przyjechało prawie 300 osób, a do rywalizacji  stanęły 

22 drużyny z całego kraju. Już tradycyjnie liczną grupę stanowili 

Wolontariusze i Strażacy. 

Mottem tegorocznej imprezy było hasło «Daję radę», które za-

wodnicy zaprezentowali na zielonych koszulkach. Atrakcją były 

nieoczywiste konkurencje sportowe, sparingi z zawodnikami Bą-

kowski Kickboxing, zabawa taneczna i koncert zespołu Fanatic oraz 

sztuczne ognie.  

Patronat honorowy nad Tataspartakiadą objęła Małżonka Pre-

zydenta RP Agata Kronhauser-Duda. Impreza jest organizowana 

m.in. przy wsparciu Samorządu Gminy Lesznowola, Centrum Spor-

tu w Gminie Lesznowola oraz Mazowieckiego Związku Pracodaw-

ców w Gminie Lesznowola. 

Agnieszka Adamus

Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami

Fot. Dobra Wola
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Życzenia wszelkiej pomyślności,

siły i optymizmu 

oraz dużo zdrowia i wielu powodów do uśmiechu

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

oraz Nowego Roku 2023

wszystkim Pracownikom szkół i przedszkoli

w Gminie Lesznowola oraz Mieszkańcom

składa

Jacek Bulak

Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

wraz z Zespołem

Nastrojowych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów

w nadchodzącym Nowym 2023 Roku

życzy

Rafał Skorek

Dyrektor Centrum Sportu 

w Gminie Lesznowola 

wraz z Pracownikami 

Wesołych i pogodnych 

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz spełniania marzeń 

w nadchodzącym 

Nowym Roku 

życzy 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Lesznowoli 

wraz z Pracownikami

Świąt wypełnionych

radością i miłością, 

niosących spokój i odpoczynek. 

Nowego Roku spełniającego 

wszelkie marzenia, 

pełnego optymizmu, 

wiary, szczęścia i powodzenia 

życzą 

Barbara Wielgolaska 

z up. Dyrektor GOK Lesznowola 

oraz Pracownicy GOK Lesznowola

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz sukcesów w Nowym Roku 

życzy 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lesznowoli 

wraz z Pracownikami

aa 

zznnejj łłeeecccczzzz
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