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Mazowiecka Gmina Roku: wyróżnienie dla Tarczyna!
Pod koniec października w Warszawie
odbyła się wielka gala, w której uczestniczyły
najlepsze samorządy na Mazowszu. Gmina
Tarczyn otrzymała wyróżnienie „Mazowiecka Gmina Roku” (w kategorii „gmina miejska, miejsko-wiejska”) za bardzo dużą ilość
realizowanych inwestycji oraz za wysoką
jakość pracy naszego samorządu
Laureaci spotkali się na uroczystości wręczenia nagród w konkursach, które cieszą się
w środowisku mazowieckich przedsiębiorców
i samorządowców ogromnym zainteresowaniem (Mazowiecka Firma Roku / Mazowiecka
Gmina Roku / Mazowiecki Powiat Roku). Gala
zgromadziła ponad 800 osób.
Głównym założeniem ww. konkursów jest
promocja instytucji, które zarządzane są w
sposób nowoczesny reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom, osiągają
dobre wyniki oraz kierują się zasadami etyki w
prowadzeniu swojej działalności.
W tym roku Kapituła Konkursu „Mazowiecka Gmina Roku” wyróżniła samorządy,
które stwarzają dogodne warunki dla inwestorów, priorytetowo traktują ochronę środowiska
naturalnego, dbają o sprawność służby zdrowia

oraz o wysoką jakość edukacji, intensywnie przeciwdziałają bezrobociu oraz
dbają o rozwój turystyki i infrastruktury
w regionie umiejętnie wykorzystując
środki finansowe pozyskane z funduszy
Unii Europejskiej.
Mazowiecka Gmina Roku to kolejne
wyróżnienie przyznane Tarczynowi w

ostatnim czasie. Nasza gmina znalazła się miesiąc wcześniej wśród zaledwie 9 samorządów z województwa
mazowieckiego, które spełniły
wymagania konkursu i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną,
uzyskując tytuł i certyfikat „Gmina
Fair Play” 2010.
Szymon Woźniak

Przedszkole jak z marzeń

Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz dokonuje oficjalnego otwarcia
zmodernizowanego przedszkola wraz ze starostą Janem Dąbkiem,
dyrektor przedszkola Joanną Pająkiewicz oraz Przewodniczącym
Rady Miejskiej w Tarczynie Janem Dębskim

W październiku zostało oficjalnie otwarte gruntownie zmodernizowane publiczne przedszkole w Tarczynie.
Nowoczesne przedszkole o
najwyższych europejskich standardach zapewnia wielofunkcyjność i efektywność wykorzystania elementów oraz wyposażenia
będących przedmiotem projektu.
– O realizacji tej inwestycji przesądziła ogromna determinacja,
kreatywność i osobiste zaangażowanie Pani burmistrz Barbary
Galicz, a także przychylne nastawienie radnych – podkreślała
dyrektor przedszkola Joanna
Pająkiewicz.
Dok. na str.2

Zwiększona
dotacja
na Orlika!
Gmina Tarczyn pozyskała
z Ministerstwa Sportu i Turystyki pół miliona złotych
na budowę zespołu boisk w
ramach programu „Moje
boisko Orlik 2012” wskutek
wniosku burmistrz Barbary
Galicz
Dzięki temu budowa obiektu finansowana jest obecnie w
ok. 50 proc. wartości kosztoDok. na str.6

Kolektory słoneczne – NOWE oświadczenia dla uczestników
W związku z opublikowaniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oficjalnej dokumentacji konkursowej
dotyczącej działania 4.3 RPO WM w dniu 29 października 2010r., Gmina Tarczyn zwraca się z prośbą do osób, które wpłaciły 100
PLN na opracowanie dokumentacji projektu solarnego o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Tarczynie (ul. Rynek
8a, 05-555 Tarczyn) NOWYCH oświadczeń, zamieszczonych na stronie www.tarczyn.pl, wraz z wymaganymi załącznikami w
terminie do 3 grudnia 2010r.
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Przedszkole jak z marzeń
Na uroczystość otwarcia
obiektu przybyło wielu gości,
m.in. Starosta Piaseczyński Jan
Dąbek, Wicestarosta Piaseczyński
Marek Gieleciński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie
Jan Dębski, Radni Rady Miejskiej,
Prezes Banku Spółdzielczego w
Tarczynie Anna Zwierzchowska,
księża z gminnych parafii (na czele z ks. dziekanem Władysławem
Michalczykiem, który poświęcił
budynek), przedstawiciele służb
mundurowych, dyrektorzy gminnych szkół i innych jednostek,
przedstawiciele organizacji społecznych i Urzędu Miejskiego w
Tarczynie.
ku

Obiekt na miarę XXI wie-

Zaproszeni goście zostali
powitani przez dyrektor Joannę
Pająkiewicz, a następnie, po
przecięciu wstęgi, wprowadzeni
do nowego obiektu. Tutaj, za
sprawnie wdrożoną inwestycję,
dyrektor dziękowała burmistrz
Barbarze Galicz, kierując wyrazy wdzięczności także wobec
radnych, swych pracowników,
rodziców przedszkolaków oraz
wszystkich osób, które wspierały
niniejsze przedsięwzięcie. Joanna
Pająkiewicz obiecała wszystkim
podtrzymanie najwyższej jakości
pracy placówki. Przedszkole po
rozbudowie uzyskało m.in. trzy
nowoczesne sale dydaktyczne oraz
salę wielofunkcyjną z zapleczem
sanitarnym i magazynowym, stając się obiektem oświatowym na
miarę XXI wieku, co zaznaczyła
w swym przemówieniu burmistrz
Barbara Galicz, przypominając

niezwykle duże znaczenie projektu. – Nasze przedszkole po
gruntownej przebudowie stało się placówką zapewniającą
prawdziwie europejskie standardy. Nie było to łatwe, bowiem
prowadzone prace budowlane
nie mogły zakłócić normalnych
zajęć z dziećmi. Jestem pełna
uznania dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych
i obsługi, że w tych trudnych
warunkach pracowali z wielkim
poświęceniem, aby jakość pracy
wychowawczej i opiekuńczej nie
uległa pogorszeniu. Szczególne
podziękowania kieruję do Pani
Dyrektor Joanny Pająkiewicz,
która z wielkim zaangażowaniem
i poświęceniem włączyła się w
proces przebudowy, pieczołowicie
doglądała i śledziła postępy prac,
aby każdy szczegół był wykonany solidnie. Jestem przekonana,
że ten obiekt spełni oczekiwania dzieci i rodziców. A całemu
personelowi życzę sukcesów,
zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy – mówiła Barbara
Galicz.- Jestem pełen podziwu
dla obecnych władz Tarczyna,
których znakomita praca sprawia,
że Państwa gmina jest istną perłą
wśród samorządów powiatu piaseczyńskiego. Wiem to z własnego
doświadczenia. Potwierdza to
też m.in. szereg tytułów i nagród
wciąż przyznawanych Tarczynowi, w tym nadane mu ostatnio prestiżowe wyróżnienie w konkursie
Mazowiecka Gmina Roku – dodał
po chwili Jan Dąbek.
Zachwyceni przedszkolakami

-Nasze przedszkole po gruntownej przebudowie stało się placówką zapewniającą prawdziwie europejskie standardy - zaznaczyła
burmistrz
strona 
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Dok. ze str. 1
Kolejnym punktem uroczystości były podziękowania dla
tarczyńskich samorządowców ze
strony rodziców i dzieci, którzy
wręczyli Barbarze Galicz śliczną
statuetkę oraz kwiaty za okazywane im ciepło, serdeczność i troskę
o ich przyszłość.
Prawdziwą ozdobą otwarcia
przedszkola były piękne, barwne

występy sceniczne dzieci. Wszyscy goście byli zachwyceni wspaniałym przygotowaniem maluchów, które sprawiły im ogromną
radość. Dzieci z kolei podziwiały
ze szczególną uwagą i uśmiechem
wieńczące uroczystość pokazy
iluzjonistj Tomasza Jusza oraz
przedstawienie „Akademia Pana
Kleksa”.
Szymon Woźniak

Budynek przedszkola poświęcił ks. dziekan Władysław Michalczyk

Dyrektor Joanna Pająkiewicz powitała wszystkich obecnych na
uroczystości otwarcia obiektu

Burmistrz Barbara Galicz przyjmuje gratulacje od starosty Jana
Dąbka i wicestarosty Marka Gielecińskiego
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Do. ze str. 6

Dyrektor Przedszkola w Tarczynie serdecznie dziękuje za
pomoc w organizacji uroczystości otwarcia Przedszkola oraz
za jego wspieranie następującym instytucjom i osobom:
- Urzędowi Miejskiemu w Tarczynie
- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tarczynie
- Państwu Joannie i Pawłowi Smykiewiczom
- Państwu Annie i Tomaszowi Przyborowskim
- Państwu Barbarze i Tadeuszowi Lenartom
- Panu Stanisławowi Kiljańczykowi
- Panu Bogdanowi Golikowi
- Panu Tadeuszowi Drzewkowi
oraz Rodzicom przedszkolaków

Szczególnym punktem uroczystości były podziękowania
dla Barbary Galicz

Prawdziwą ozdobą otwarcia przedszkola były piękne, barwne występy dzieci...

PRĘŻNE DZIAŁANIA PEREŁ MAZOWSZA
Wy n i k i e m n a b o rów przeprowadzonych
przez Stowarzyszenie
Perły Mazowsza- Lokalną Grupę Działania w
2010r. jest przyjęcie do
dofinansowania przez
Radę LGD 15 projektów
złożonych przez samorządy, przedsiębiorców,
stowarzyszenia, parafie
i osoby fizyczne z gmin
Tarczyn, Góra Kalwaria
i Prażmów w ramach
osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich
W tej grupie aplikacji, dotyczących działań:
Odnowa i rozwój wsi,
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej
oraz tzw. Małych Projektów, znalazło się kilka ciekawych inwestycji
wpływających na rozwój

naszego obszaru. Należy
wspomnieć tutaj szczególnie ważne inwestycje
w sport i kulturę tj. budowę
drugiego etapu stadionu w
Baniosze (projekt gminy
Góra Kalwaria) czy też
budowę Domu Kultury
oraz modernizację placu
targowego w Tarczynie
(projekty gminy Tarczyn).
Wszelkie dokumenty
związane z wymienionymi
wyżej działaniami zostały
niezwłocznie przekazane
przez LGD do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
oraz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Następnym
etapem jest weryfikacja
wniosków przez te instytucje, a następnie podpisanie
przez nie umów z beneficjentami.
Szereg pożytecznych projektów
Poza tym w ramach

wniosków złożonych do
Pereł Mazowsza powstają
m.in. dwa place zabaw - w
miejscowości Gabryelin
(projekt realizowany przez
Gminę Prażmów) oraz
w Piskórce (budowany
przez mieszkankę tej miejscowości). Dzięki LGD
swoje skrzydła będą mogli
rozwijać lokalni przedsiębiorcy. Uruchomiona
będzie firma szkoleniowa,
zmodernizowane zostaną
firma transportowa i zakład fryzjerski.
Rada LGD swoimi
decyzjami stara się również dbać o środowisko.
Dzięki takiej postawie
jeden projekt będzie poświęcony budowie systemu solarnego do produkcji ciepłej wody. Projekt
ten będzie realizowany
przez osobę prywatną. W
dziedzinie ekologicznych
rozwiązań szczególnie
doceniane będą projekty w

następnym naborze przeprowadzanym przez LGD
Perły Mazowsza już w II
kwartale 2011 r.
LGD też składa wnioski
LGD Perły Mazowsza zajmuje się nie tylko wdrażaniem PROW.
Władze Stowarzyszenia
widzą również zasadność
działań w rozwój Kapitału
Ludzkiego. Obszar LGD
zamieszkuje prawie 45 tys.
mieszkańców. W oparciu
o przeprowadzoną przez
Biuro LGD ewaluację i
badania socjologiczne,
Stowarzyszenie ubiega
się o środki na realizację 6
projektów skierowanych
na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji naszych
mieszkańców. W wynikach badań i w rozmowach
z lokalnymi liderami można dostrzec problemy naszych mieszkańców związane ze zrównoważonym

rozwojem, aktywizacją i
przedsiębiorczością. Kluczowym wyzwaniem LGD
jest aktywne włączenie się
w niwelowanie problemów
związanych z bezrobociem
szczególnie grup do 26.
roku życia po 45. roku
życia oraz kobiet i osób
niepełnosprawnych.
Istotne dla wzrostu lokalnej gospodarki opartej
na wiedzy jest zapewnienie
dogodnych warunków do
podnoszenia kwalifikacji. Popularyzacja e-learningu, upowszechnianie
kształcenia ustawicznego
i wiedzy o zakładaniu i
prowadzeniu działalności gospodarczej staje się
przewodnim działaniem w
nadchodzącym roku.
Działając w oparciu
o wyniki ww. badań oraz
Lokalną Strategię Rozwoju władze LGD Perły Ma-

Dok. na str. 4
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PRĘŻNE DZIAŁANIA PEREŁ MAZOWSZA

Dok. ze str. 3

zowsza zdecydowały aplikować o
środki w ramach działań POKL.
Złożone przez Perły Mazowsza
projekty to: „Adaptacja i przedsiębiorczość” w ramach działania 8.1.2 POKL, „Aktywność
zawodowa - gwarancją sukcesu”
w ramach działania 6.3 POKL,
„Własna firma - rozwojem regionu” w ramach działania 6.2 POKL,
„Aktywizacja zawodowa oparta na
wiedzy” w ramach działania 7.2.2
POKL oraz „Rozwój kwalifikacji
gwarancją sukcesu” w ramach
działania 9.5POKL
Rozwój wiedzy i umiejętności…
Złożone projekty mają na celu
m.in.: rozwój przedsiębiorczości
poprzez wsparcie finansowe i
szkoleniowo doradcze, wsparcie
osób tracących miejsce pracy lub
zagrożonych zwolnieniem, niwelowanie barier uniemożliwiających
sprawne działanie biznesowe, a
także promocję przedsiębiorczości
i samozatrudnienia, aktualizację
kwalifikacji i kompetencji pracowniczych oraz zaktualizowanie
kwalifikacji mieszkańców gmin
Tarczyn, Prażmów i Góra Kalwaria. Wartość wszystkich projektów
to niemal 4,5 miliona złotych, a z
wsparcia – w przypadku uzyskania
przez LGD pomocy z UE - będzie
mogło skorzystać ponad 300 osób,
z czego 56 może otrzymać nawet
po 40 tysięcy zł na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
Wsparcie firm
W ramach złożonych przez
siebie wniosków LGD zamierza
zorganizować: szkolenia i e-konsultacje, poradnictwo zawodowe
(indywidualne i grupowe). Powyższe szkolenia mają dotyczyć
zarządzania firmą, przedsiębiorczości, przygotowania biznes
planu, marketingu i reklamy,
zarządzania przedsiębiorstwem
ekologicznym czy wykorzystywania komputera i Internetu w
nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Zorganizowane zostanie grupowe
doradztwo prowadzenia działalności gospodarczej świadczone przez
praktyków – biznesmenów prowadzących mikroprzedsiębiorstwa.
Tematyka szkoleń została opracowana na podstawie analizy danych
dotyczących przedsiębiorczości
oraz trendów gospodarczych i
nisz rynkowych na terenie powiatu
piaseczyńskiego. Szkolenia bezpośrednio spełniają oczekiwania
gospodarki opartej na wiedzy.
Szkolenia, prezentacje,
warsztaty…
Projekty przewidują również
realizację kursów poprawiających kwalifikacje zatrudnionych
i bezrobotnych m.in. w ramach
modułów: obsługa kas fiskalnych,
prawo jazdy kat B, C D, C+E, profesjonalna asystentka sekretarka.
W zajęciach uwzględnione będą
nowoczesne metody szkoleniowe:
prezentacje multimedialne, warsztaty, studia przypadku, treningi
grupowe, odgrywanie ról, burza
mózgów, gry. Trenerzy prowadzący szkolenia szczególny nacisk

położą na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych,
przygotują autorskie, specjalnie
opracowane konspekty.
Co więcej, uczestnicy szkoleń otrzymają wyżywienie podczas
zajęć. Beneficjenci Ostateczni będą
mieli też zapewnione materiały
szkoleniowe. BO kończący kursy
otrzymają certyfikaty umiejętności. Ponadto zakupiony zostanie
sprzęt niezbędny do prowadzenia
zajęć. Ze względu na udział osób
długotrwale bezrobotnych i po 45.
roku życia zostaną zastosowane
specjalne, nowoczesne narzędzia
wsparcia oraz skuteczna, indywidualna pomoc.
Innowacyjne metody kształcenia
Jak wspomniano wyżej, realizacja wymienionych projektów
nastąpi w przypadku otrzymania
przez LGD dofinansowania ze
środków UE. Ewentualne wdrożenie tych działań zmniejszy dysproporcje w dostępie do szkoleń ze
względu na płeć czy wykształcenie
oraz wzmocni konkurencyjność

naszych mieszkańców na rynku
krajowym, jak i europejskim.
Założenia LGD w powyższych
obszarach wiedzy to wzbogacenie oraz ustalenie nowych,
innowacyjnych metod kształcenia
ustawicznego i rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców,
ponadstandardowe, niestosowane
dotychczas działania aktywizacyjne skierowane do mieszkańców
wspólnoty lokalnej.
Efekty projektów zostaną
wykorzystane do promocji gmin
wchodzących w skład LGD.
Wspólnoty samorządowe obszaru
LGD mogą zyskać nawet 306
wykwalifikowanych osób istotnie
pomocnych w rozwoju lokalnym i
w realizacji planów oraz strategii
rozwoju gmin. Projekty zakładają
m.in. aktywizację społeczności lokalnej, niwelowanie zagrożeń wykluczenia społecznego oraz wzrost
gospodarczy obszaru LGD.
Marcin Kiliański
Kierownik Biura LGD

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. –o gospodarce nieruchomościami (tj Dz. U. z 2010r , Nr 102, poz. 651 ze
zm.) Burmistrz Tarczyna podaje do wiadomości publicznej, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarczynie ogłosił poniższy wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarczyn , przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
Nieruchomość położona we wsi Kopana – działki ewidencyjne numer 158/5,171/2,168/3 o łącznej powierzchni 0,93 ha, uregulowana
w księdze wieczystej nr 63134.
Cena (netto) 240 288 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem )
Ceną sprzedaży jest cena netto, do której zostanie doliczony podatek VAT wg.stawki 22%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm. )
Nieruchomość jest zabudowana , obiektami stanowiącymi własność użytkownika wieczystego , położona na obszarze oznaczonym w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarczyn symbolem PU- tereny promocji gospodarczej – zabudowa przemysłowo- usługowa .
Zgodnie z art.32 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami , nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być
sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.
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PODZIĘKOWANIE
Życie pisze różne scenariusze
i bywa dla wielu bardzo tragiczne.

„Prawdziwych Przyjaciół poznaje się w biedzie”

Przykładem ogromnego nieszczęścia
jest kilkukrotne przejście przez nasz
kraj fal powodziowych o niszczycielskiej sile. Jednym z najbardziej
dotkniętych tą tragedią rejonów
jest Gmina Wilków, zalana w 85%.
Większość jej mieszkańców w ciągu
paru godzin utraciła dorobek życia,
nieraz kilku pokoleń!
W ciągu kilku dni, dzięki ofiarności i spontaniczności Mieszkańców
gminy Tarczyn i innych ludzi dobrej
woli udało się zebrać dary rzeczowe,
które wypełniły 3 TIR-y: dwa dla
Gminy Wilków i jeden dla innego
dotkniętego żywiołem obszaru - Gminy Słubice. Do powodzian trafiły zapasy żywności,
wody, napojów, a także środki czystości,
ubrania, pościel, koce, siano i zboże. Zostały
one dostarczone przez Artura Łoszewskiego i
Tomasza Łoszewskiego (dwa tiry) do Wilkowa
oraz przez Artura Łoszewskiego do Słubic. W
obu transportach darów uczestniczyła sekretarz

gminy Teresa Sitarek.
W dniu 24.05.2010r. został powołany „Komitet dla powodzian” oraz otworzono konto
w BS Tarczyn, na które do dnia 4.10.2010r.,
od mieszkańców Tarczyna i okolic, wpłynęło
11 200 zł. Na nasz wniosek Gmina Wilków
wytypowała rodziny najbardziej potrzebujące
(wielodzietne, wielopokoleniowe, zastęp-

cze). Wspomniane pieniądze zostały
przekazane na konta bankowe tych
rodzin.
Teczka z dokumentami, tj. protokół powołania komitetu, umowa
dotycząca otwarcia konta, korespondencja z Gminą Wilków oraz wydruki
wpłat i wypłat, znajduje się u radnego
Mieczysława Pobudkiewicza – zawsze
do wglądu dla osób, które dokonały
wpłat.
Kochani Darczyńcy! Z całego
serca dziękujemy Wam na Waszą
dobrą wolę, otwarte serce na potrzeby
bliźniego, ofiarność, chęć dzielenia się
z najbardziej potrzebującymi. Wasze
wsparcie jest dla nich niesamowicie
ważne i potrzebne, o czym można było
przekonać się na zalanych terenach. Jesteśmy
dumni z Waszej spontaniczności oraz empa-

tii ! Zobowiązuje to do dalszej aktywnej i
wydajnej pracy na rzecz tej społeczności.

Komitet „Pomoc dla Powodzian”
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Wielki sukces kickboxerów z Tarczyna
W październiku po raz
kolejny kickboxerzy z Tarczyna
godnie reprezentowali naszą
gminę na arenie sportowej.
Podczas mistrzostw Polski seniorów, które odbyły się w
Siedlcach, 7-osobowa drużyna
zdobyła aż 5 medali - 2 srebrne
i 3 brązowe
Do ukoronowania sukcesu
zabrakło jedynie złota. – To
dlatego że dwóch najlepszych
zawodników Patryk Zdrojewski
(Mistrz Polski formuły semi-conatct 2009) i Jakub Jakubowski
(zdobywca Międzynarodowego
Pucharu Polski formuły low-kick
2010) ambitnie zdecydowali się
na udział w najtwardszej rywalizacji full-contact – tłumaczy
trener sekcji Piotr Bąkowski.
Poziom turnieju był bardzo
wysoki. Obaj zawodnicy stoczyli
widowiskowe walki i dali z siebie
wszystko, w efekcie czego Jakub
Jakubowski stanął na podium,
zdobywając brązowy medal w

kat. wag -71 kg. – Chłopcy pokazali się z najlepszej strony i
w przyszłości z pewnością będą
mieli szansę na najwyższe tytuły
– zapewnia Piotr Bąkowski.
Pozostali zawodnicy wzięli
udział w technicznej, szybkościowej rywalizacji semi-contact.
Aż dwoje z nich, Jolanta Kozak
i Robert Michta, znalazło się w
finałach najwyższych kategorii wagowych. Wynik drużyny
przypieczętowały dwa brązowe
medale Kamili Fidos (kat. wag.60kg) I Michała Muchy (kat.
wag.-74kg.).
Obecnie drużyna przygotowuje się do Wielkiej Gali Sztuk
Walki „Runda Zero Fight Night”,
która z inicjatywy Burmistrza
Tarczyna i UKS Akrobata odbędzie się 12 grudnia 2010 w
tarczyńskim Zespole Szkół przy
ul. Szarych Szeregów.
Walki będą miały charakter
konfrontacji sztuk walki. Wy-

stąpią w nich przedstawiciele
różnych stylów, np. k-1, karate,
taekwondo kickboxing tang soo
do czy kung fu.
Zapowiadają się widowiskowe dla publiczności i ciężkie dla
zawodników pojedynki. Dlatego
zawodnicy z Tarczyna chcą zaprezentować się przed własną publicznością w najlepszej formie.

Nasi Mistrzowie kickboxingu zapraszają także nowe osoby
do grupy początkującej, aby w
przyszłości mogły dołączyć do
„pierwszego składu” klubu. Zajęcia odbywają się w hali sportowej
gimnazjum przy ul. Szarych Szeregów 8. Więcej informacji można
znaleźć na stronie klubowej www.
kickcenter-tarczyn.com.

ZWIĘKSZONA DOTACJA NA ORLIKA!

PB
Dok. ze str. 1

niezbędny sprzęt sporrysowej przez gminę
towy m.in.: bramki,
Tarczyn (wcześniej
chorągiewki przegubyło to 67 proc.) i w
bowe do naznaczania
ok. 50 proc. przez
narożników, stalowe
MSiT (pierwotnie 33
kosze do piłki koszyproc.).
kowej oraz siatkę do
Samorząd Wojepiłki siatkowej.
wództwa Mazowieckiego, który miał
Kompleksy będą
wyłożyć na dofinanoświetlone, dzięki
sowanie projektu 333
czemu będzie możtys. zł, do 33 proc.
na korzystać z nich
wartości inwestycji,
od wczesnych godzin
wycofał się z dotoporannych do późwania przedsięwzięcia z powodu braku Zespół boisk Orlik 2012 w Tarczynie, ul. Stępkowskiego - inwestycja dofinan- nego wieczora. Nad
bezpieczeństwem dzieci
środków finansowych
sowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
korzystających z komw swym budżecie. Jednak w ostatnim czasie Wiejskich (działanie inwestycja przy ul. J. boiska wielofunkcyjne- pleksu czuwać będzie
pojawiła się możliwość Odnowa i rozwój wsi), Stępkowskiego w Tar- go, przeznaczonego do trener środowiskowy.
uzyskania wsparcia ze o które gmina Tarczyn czynie zakłada budowę piłki ręcznej siatkowej
Szymon Woźniak
środków Unii Europej- będzie z pewnością za- boiska piłkarskiego o i koszykowej o wymiaskiej w ramach Progra- biegać.
wymiarach 30x62 m rach 19x32 m. Boiska
Finalizowana już (pole gry 26x56m) oraz zostaną wyposażone w
mu Rozwoju Obszarów
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PORADY PRAWNE
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Część 1 - Zasiłek rodzinny
Świadczenia rodzinne stanowią
formę wsparcia państwa dla rodziny.
Kilkadziesiąt tysięcy rodzin w Polsce
uzyskuje taką formę pomocy, dzięki czemu
mogą pokryć najpotrzebniejsze wydatki
domowe. Wypłatą świadczeń rodzinnych
zajmują się ośrodki pomocy społecznej
działające w gminie (OPS). Niniejszym
artykułem rozpoczynamy na łamach
„Wiadomości Tarczyńskich” opisywanie
poszczególnych świadczeń rodzinnych,
tak aby mieszkańcy Tarczyna byli lepiej
zorientowani w temacie.
Podstawowym świadczeniem
rodzinnym jest zasiłek rodzinny. Obok
zasiłku wypłacane są również dodatki do
zasiłków, które podwyższają zdolności
dochodowe rodziny. Zasiłek rodzinny
przysługuje po spełnieniu określonych
warunków.
Kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz
dodatków przysługuje:
* rodzicom, jednemu z rodziców albo
opiekunowi prawnemu dziecka
* osobie faktycznie opiekującej się
dzieckiem (jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka)
* osobie uczącej się (pełnoletniej,
niepozostającej na utrzymaniu rodziców
w związku z ich śmiercią lub w związku
z ustaleniem wyrokiem sądowym lub
ugodą sądową prawa do alimentów z ich
strony).
Kiedy przysługuje zasiłek. Zasiłek
rodzinny przysługuje do ukończenia przez
dziecko:
* 18 roku życia lub
* nauki w szkole, jednak nie dłużej niż
do ukończenia 21 roku życia, albo
* 24 roku życia, jeżeli kontynuuje
naukę w szkole lub w szkole wyższej i
legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
* 24 roku życia, jeżeli kontynuuje
naukę w szkole lub w szkole wyższej,
jednak nie dłużej niż do ukończenia 24

PORADY PRAWNE

PORADY PRAWNE

roku życia.
Kiedy nie przysługuje zasiłek.
Zasiłek nie przysługuje, jeśli:
* dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim
* dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
* osoba ucząca się została umieszczona
w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie
* pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca
się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego
na własne dziecko.
Zasiłek nie przysługuje również, jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko
nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica,
chyba że:
* rodzice lub jedno z rodziców dziecka
nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany
* powództwo o ustalenie świadczenia
alimentacyjnego od drugiego z rodziców
zostało oddalone
* sąd zobowiązał jednego z rodziców
do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z
rodziców do świadczenia alimentacyjnego
na rzecz tego dziecka (chodzi m.in. o sytuację, kiedy rodzice rozstając się, dzielą
się wychowaniem dzieci np. jedno dziecko

wychowuje matka, a drugie ojciec).
Wymagany dochód. O zasiłek
rodzinny może się ubiegać rodzina, której dochód w przeliczeniu na osobę albo
dochód osoby uczącej się nie przekracza
kwoty 504 zł. Jeśli członkiem rodziny jest
dziecko niepełnosprawne, kwota nie może
być większa niż 583 zł. Przekroczenie
wymaganego dochodu nie wyłącza prawa
do zasiłku. Rodzina otrzyma zasiłek w tej
sytuacji, jeśli zasiłek był wypłacany w
poprzednim okresie.
Wysokość zasiłku. Wysokość
zasiłku wynosi:
* 48 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
* 64 zł na dziecko w wieku powyżej 5
roku życia do ukończenia 18 roku życia
* 68 zł na dziecko w wieku powyżej 18
roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Okres zasiłkowy. Zasiłek rodzinny wypłacany jest w okresie od listopada
do października następnego roku.

KANCELARIA PRAWNA

Artykuł został przygotowany przez
Kancelarię Prawną w Tarczynie
ul. 1-go Maja 11, nr tel. 510 494 788

BIURO KREDYTOWE

LEXADVISOR
Tarczyn, ul. 1-go Maja 11
nr tel. 22 245 32 19
tel. kom. 510 494 788
• PORADY PRAWNE
• PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH
• KREDYTY GOTÓWKOWE, KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE (kredyt
na oświadczenie o dochodach)
• ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI
• SZKOLENIA Z WINDYKACJI
• OBRONĘ PRZED DZIAŁANIAMI KOMORNIKA
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od pon. do pt. w godz. 10 – 18

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do korzystania z usług kserograficznych
Format A4 					
Format A4 (dwustronnie)			
Format A3					
Format A3 (dwustronnie)			

- 40 gr
- 60 gr
- 70 gr
- 1.10 zł

Punkt ksero znajduje się w budynku G.0.K. ul. Ks. Czesława Oszkiela 3 (sekretariat)
i czynny jest: pn.-pt. od godz. 900-2000 i w sobotę od godz. 900-1300
Informacje pod nr. tel. 72-77-196
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Finał Mazowieckiego Konkursu plastycznego Jak bezpiecznie
pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym
Wieloletnia współpraca Placówek Terenowych
KRUS na Mazowszu ze
szkołami z terenów wiejskich, w zakresie edukacji
dzieci na temat bezpiecznej
pracy w gospodarstwie rolnym, zaowocowała w roku
bieżącym ideą zorganizowania I edycji Mazowieckiego
Konkursu plastycznego dla
dzieci pn. ,,Jak bezpiecznie
pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym”.
Jego zwycięzcą został
Radosław Konieczny, uczeń
II klasy naszej Szkoły Podstawowej w Pracach
Laureat I miejsca
Małych!
Radosław Konieczny
Za cel Konkursu postawiono popularyzowanie zasad bezpiecznej pracy dzieci w gospodarstwie rolnym, znajomości
zagrożeń występujących w rolnictwie oraz kształtowanie umiejętności
praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy wśród
przyszłych młodych rolników.
Konkurs organizowany był wspólnie z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, Urzędami Gmin, Starostwami Powiatowymi. W trakcie jego trwania
do współpracy przyłączyły się : Agencja Nieruchomości Rolnych oraz
Urząd Marszałkowski. Honorowy patronat nad Konkursem objął Marszałek
Województwa Mazowieckiego. Fundatorem nagród dla laureata pierwszego
miejsca z każdego etapu konkursu był Oddział Regionalny KRUS w Warszawie. Pozostałe nagrody ufundowali współorganizatorzy, którzy zgłosili
swoją chęć udziału w poszczególnych etapach Konkursu.
Konkurs przebiegał w 3 etapach: gminnym, placówkowym i wojewódzkim.
Do współorganizacji Konkursu przystąpiło w tym roku 117 gmin Województwa Mazowieckiego. II etap obejmujący teren działania Placówek
KRUS, objął łącznie 32 powiaty Województwa Mazowieckiego. Konkurs
został przeprowadzony w 34 PT KRUS oraz w O/R KRUS Warszawa.
Łącznie, udział w nim wzięło 2.552 dzieci z 244 szkół podstawowych na
terenie Mazowsza. Ogłoszenie Konkursu oraz informacje o rozstrzygnięciu
poszczególnych jego etapów ukazywały się w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych szkół, Urzędów Gmin i Powiatów. Spośród laureatów
etapu gminnego a następnie powiatowego wyłoniono najlepszych, którzy
przeszli do finałowego etapu wojewódzkiego.
W dniu 15.09.2010r. w siedzibie Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie, Komisja Konkursowa
wyłoniła zwycięzców.
Zaprezentowane 32 zwycięskie prace etapu powiatowego były bardzo
różnorodne. Uczniowie zwracali uwagę przede wszystkim na zagrożenia
wynikające z obsługi urządzeń mechanicznych, kierowania traktorem,
jazdy na załadowanych przyczepach, a także przebywania i obrządku
zwierząt gospodarskich. Oceniano prace pod względem tematycznym
strona 

przesłania konkursu, merytorycznym podejściem do tematu, a także liczyła
się estetyka i technika wykonania pracy. Ostatecznie Komisja wyłoniła
laureatów etapu wojewódzkiego:
I miejsce - Radosław Konieczny, uczeń II klasy Szkoły Podstawowej
w Pracach Małych (PT KRUS Piaseczno),
II miejsce - Jakub Kalinowski, uczeń III klasy Szkoły Podstawowej w
Międzylesiu (PT KRUS Wołomin)
III miejsce- Agnieszka Popławska, uczennica III klasy Szkoły Podstawowej w Rębowie (PT KRUS Płock)
oraz dwa wyróżnienia dla:Patrycji Śmiechowskiej, uczennicy V klasy
Szkoły Podstawowej w Starych Zawadach (PT KRUS Radom) oraz
Mai Laskowskiej, uczennicy III klasy Szkoły Podstawowej w Kaskach
(PT KRUS Żyrardów)
Uroczyste rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego miało miejsce w dniu
25 października br. w siedzibie Centrali KRUS w Warszawie. Na wszystkie
dzieci, 32 zwycięzców etapów powiatowych Konkursu zorganizowanych
na terenie Mazowsza, prócz cennych nagród ufundowanych przez KRUS
czekała nie lada atrakcja w postaci wycieczki do Parlamentu RP.
Serdecznie gratulujemy nie tylko zwycięzcom, ale wszystkim uczestnikom Konkursu i liczymy na udział dzieci w przyszłym roku, gdyż
wierzymy, że Konkurs cieszyć się będzie jeszcze większym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że główne jego przesłanie pozwoli poszerzyć
świadomość najmłodszych mieszkańców wsi co do istniejących zagrożeń
w środowisku wiejskim i zmniejszyć tym samym odsetek wypadków,

Praca Radosława Koniecznego

WIADOMOŚCI TARCZYŃSKIE
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