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Lesznowola w II etapie Fair Play
Gmina Lesznowola zakwalifikowa³a siê do II etapu III edycji ogólnopolskiego konkursu i programu certyfikuj¹cego dla samorz¹dów Gmina Fair Play  Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji wraz z 82 gminami
z ca³ej Polski.
Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w biznesie, przejrzystoci procedur oraz postaw godnych
naladowania, sprzyjaj¹cych podejmowaniu przedsiêwziêæ inwestycyjnych.
Wed³ug za³o¿eñ konkursu Gmina Fair Play to taka gmina,
która d¹¿y do wypracowania jak najlepszych standardów dla
prowadzenia zarówno ma³ych jak i du¿ych przedsiêwziêæ gospodarczych i inwestycyjnych, zapewnia szybk¹ i sprawn¹ obs³ugê inwestorów, pracownicy urzêdu s¹ dobrze przygotowani merytorycznie, a samorz¹d podejmuje prawid³owe i ko-

rzystne dla gminy decyzje, umiejêtnie promuje zarówno sam¹
gminê, jak i inwestycje podejmowane na jej terenie.
Przyznawany co roku certyfikat potwierdza wysokie standardy obs³ugi inwestorów, promuje wspó³pracê pomiêdzy biznesem i gminami, zwiêksza zainteresowanie inwestorów
gmin¹ i promuje inwestycje przyjazne dla rodowiska.
W ramach II etapu konkursu, w dniu 17 czerwca zosta³
przeprowadzony audyt z osobami zaanga¿owanymi w realizacjê procesów inwestycyjnych gminy oraz wizytacja przedsiêwziêæ inwestycyjnych.

Nagroda J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
dla Urzêdu Gminy w Lesznowoli
Na pocz¹tku 2004 roku Fundacja Edukacyjna Wszechnica dla Gmin oraz Centrum Studiów Samorz¹du
Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego przyst¹pi³a do organizacji drugiej edycji Konkursu Edukacja Samorz¹dowa  2003, którego celem by³o wy³onienie i nagrodzenie gmin najefektywniej i najtrafniej inwestuj¹cych w edukacjê.
Patronat nad konkursem objêli: Prezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji, J.M. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Dyrektor Centrum Studiów Samorz¹du Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu
Warszawskiego.
Organizatorzy Konkursu wyszli z za³o¿enia, i¿ wyjcie naprzeciw wspó³czesnym zadaniom administracji zwi¹zane jest z profesjonalizmem pracowników administracji publicznej; w przeciwnym bowiem wypadku nie bêdzie mo¿liwe podo³anie dynamicznemu rozwojowi, wysokiej jakoci zarz¹dzania zasobami,
partnerskim stosunkom z krajami Unii Europejskiej, czy w koñcu rzetelnej s³u¿bie publicznej na rzecz lokalnej spo³ecznoci.

Gmina Lesznowola przyst¹pi³a do Konkursu, sk³adaj¹c wymagane dokumenty.
Og³oszenie wyników nast¹pi³o 28 maja 2004 r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Do udzia³u w uroczystoci zaproszono przedstawicieli 100
gmin, wyró¿niaj¹cych siê dobrym poziomem merytorycznym
i edytorskim przys³anych materia³ów.
Gmina Lesznowola otrzyma³a nagrodê J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Piotra Wêgleñskiego
wraz z bezp³atnym miejscem w Podyplomowym Studium Samorz¹du Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego U.W. w roku
akademickim 2004/2005.

Certyfikat dla Urzêdu
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz cztery ogólnopolskie stowarzyszenia samorz¹dowe  Zwi¹zek Miast
Polskich, Zwi¹zek Gmin Wiejskich RP, Zwi¹zek Powiatów Polskich i Unia Miasteczek Polskich byli organizatorami konkursu
Lider zarz¹dzania w samorz¹dzie.
Konkurs by³ jednym z g³ównych przedsiêwziêæ dotycz¹cych
realizacji wspólnych dzia³añ na rzecz poprawy zarz¹dzania w administracji samorz¹dowej.
Pierwsza kategoria tematyczna Przyjazny Urz¹d dotyczy³a
funkcji i obszarów dzia³ania urzêdu, które wp³ywaj¹ na jakoæ,
efektywnoæ i styl bezporedniej obs³ugi klienta, druga za kategoria Prorozwojowy Samorz¹d dotyczy³a tych dziedzin aktywnoci samorz¹du, które w bezporedni lub poredni sposób wp³ywaj¹ na rozwój gospodarczy i spo³eczny danej spo³ecznoci lokalnej.
Celem organizatorów konkursu by³o tak¿e jak najwiêksze
upowszechnienie nowoczesnej metody diagnozowania stanu

rozwoju organizacji wród polskich samorz¹dów w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego.
Analiza instytucjonalna urzêdu gminy przeprowadzona zosta³a za pomoc¹ kwestionariuszy diagnostycznych. Rezultatem
analizy by³o okrelenie poziomu rozwoju instytucjonalnego
wed³ug nastêpuj¹cych obszarów zarz¹dzania: zarz¹dzanie strategiczne i finansowe, organizacja i funkcjonowanie urzêdu,
zarz¹dzanie kadrami, us³ugi publiczne, partycypacja spo³eczna
i stymulowanie rozwoju spo³ecznego, stymulowanie rozwoju
gospodarczego, zarz¹dzanie projektami, wspó³praca miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego, kszta³towanie postaw
etycznych.
Podczas konferencji w dniu 23 czerwca 2004r. Wójt Gminy
Lesznowola Maria Jolanta Batycka-W¹sik otrzyma³a z r¹k Jerzego Mazurka Podsekretarza Stanu w MSWiA certyfikat Samorz¹d inwestuj¹cy w nowoczesne zarz¹dzanie dla Urzêdu Gminy w Lesznowoli.
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Po raz szósty w Z³otej Setce
Dziennik Rzeczpospolita og³osi³ w dniu 6 lipca 2004r. Z³ot¹ Setkê Samorz¹dów. Wród nich, na pozycji
34 znalaz³a siê Gmina Lesznowola jako jedyna z Powiatu Piaseczyñskiego. Warto tu podkreliæ, ¿e po raz
szósty z kolei: w 1999 na 93 miejscu, w 2000 na 49, w 2001 na 41, w 2002 na 49, za w 2003 na 22.
W rankingu tym, organizowanym
przez Rzeczpospolit¹ i Centrum Badañ
Regionalnych brane s¹ pod uwagê g³ówne inwestycje gmin zrealizowane w ci¹gu ostatnich trzech lat w przeliczeniu
na jednego mieszkañca. Oprócz wydatków dokonywanych bezporednio z bud¿etu samorz¹du, uwzglêdniono rodki
zainwestowane z Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska. Oceniano tak¿e,
jak¹ czêæ swoich dochodów gminy

przeznaczaj¹ na inwestycje, aktywnoæ
spo³eczn¹ mieszkañców oraz zdolnoæ
gminy do przyci¹gania nowych mieszkañców.
Gmina Lesznowola otrzyma³a tak¿e
tytu³ Mistrza Zrównowa¿onego Rozwoju, poniewa¿ na licie 100 znalaz³a siê
po raz szósty. Tytu³ ten przyznawany jest
gminom, w których inwestycje nie s¹
jednorazowym wysi³kiem, ale sta³¹ praktyk¹.

W rankingu znalaz³y siê samorz¹dy,
które w ci¹gu trzech lat zainwestowa³y
wiêcej ni¿ 30 procent swoich dochodów.
Drugim z kryteriów by³a dyscyplina finansowa. Z udzia³u zosta³y wykluczone samorz¹dy, które na koniec 2003 roku mia³y
ponad 25 procent deficytu lub nadwy¿ki.
Dyplom i gratulacje w Redakcji Rzeczpospolitej odbierali Wójt Gminy Maria
Jolanta Batycka-W¹sik oraz Zastêpca
Wójta Grzegorz Lewandowski.

Lesznowola Mazowieckim Liderem Ekologii
Konkurs Mazowiecki Lider Ekologii zosta³ og³oszony w lutym 2004 r.
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Mia³ on na celu uhonorowanie tych jednostek samorz¹du terytorialnego i organizacji pozarz¹dowych z obszaru Województwa Mazowieckiego, które w okresie minionych
10 lat w sposób wyró¿niaj¹cy zaanga¿owa³y siê w realizacjê zadañ z zakresu ochrony rodowiska.
Przystêpuj¹c do konkursu nale¿a³o
wype³niæ formularz zg³oszeniowy, który zawiera³ m.in. dane dotycz¹ce po¿yczek i dotacji z WFOiGW uzyskanych wyró¿nieñ i osi¹gniêæ oraz najwa¿niejszych przedsiêwziêæ w dziedzinie ochrony rodowiska, a tak¿e nak³adów inwestycyjnych w latach 1993
2003 na kanalizacjê sanitarn¹, sieæ wodoci¹gow¹, selektywn¹ zbiórkê odpadów, oczyszczalnie cieków, stacje
uzdatniania wody, ochronê atmosfery.
W dniu 2 lipca Wójt Gminy Maria
Jolanta Batycka-W¹sik odebra³a z r¹k
Ministra rodowiska Jerzego Swatonia
i Prezesa Zarz¹du WFOiGW El¿biety
Lanc dyplom za zdobycie II miejsca
w konkursie i tytu³ Mazowiecki Lider
Ekologii wraz z czekiem o wartoci
200 000 z³otych. Nagroda ta mo¿e zostaæ przeznaczona wy³¹cznie na dzia³alnoæ w dziedzinie inwestycji ekologicznych.
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Wszystkie nagrody
dla Lesznowoli
10 lipca w Sali Kolumnowej Sejmu
spotkali siê samorz¹dowcy z ca³ej Polski.
Okazj¹ by³o og³oszenie wyników rankingu Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom. Ranking ten og³oszony by³ ju¿
po raz trzeci, a jego organizatorzy to
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
Prezydium Konferencji Inwestorów oraz
firma doradcza Wolska&Jefremienko.
Ranking zosta³ stworzony z myl¹
o podnoszeniu poziomu zarz¹dzania
gminami. Jego celem jest motywowanie
i docenianie gmin oraz miast, w których
panuje atmosfera przyjazna inwestorom, w których jednoczenie warto lokowaæ kapita³.
Na oko³o 2500 polskich gmin, ankiety ze zg³oszeniem udzia³u przys³a³o 500.
Uczestnicy konkursu oceniani byli w kategoriach zarz¹dzania finansami, zarz¹dzania rozwojem, organizacji wewnêtrznej i jakoci obs³ugi interesantów oraz
komunikacji spo³ecznej i partycypacji
mieszkañców. Gminy zosta³y podzielone równie¿ na cztery grupy wg liczby
mieszkañców: do 15 tys.; 1540 tys., 40
100 tys. i powy¿ej 100 tys.
Wród laureatów najbardziej wyró¿ni³a siê Lesznowola, zwyciê¿aj¹c w kategorii zarz¹dzania rozwojem (I miejsce)
oraz w grupie gmin do 15 tys. mieszkañców (I miejsce 187 pkt). Ponadto
Lesznowola zosta³a laureatk¹ bardzo
presti¿owej nagrody im. Aleksandra Paszyñskiego za najsprawniejsze zarz¹dzanie rozwojem i finansami.
Po odbiorze nagród z r¹k znakomitych cz³onków Kapitu³y pod przewodnictwem prof. Jerzego Regulskiego, Maria
Jolanta Batycka-Wasik podziêkowa³a organizatorom konkursu i pracownikom
Urzêdu Gminy Lesznowola za ich pracê
na rzecz rozwoju Gminy.
Po d³ugich owacjach dla laureatów,
nadszed³ czas dla dziennikarzy prasy, radia i telewizji. Nagrodzeni przedstawiciele gmin w licznych wywiadach opowiadali o sukcesach swoich samorz¹dów.
Gmina Lesznowola podczas uroczystoci w Sejmmie by³a reprezentowana
przez: Mariê Jolantê Batyck¹-W¹sik 
Wójta Gminy, Mariolê Uczkiewicz-Kampczyk  Sekretarza Gminy, Jerzego Kongla  Starostê Powiatu Piaseczyñskiego
i Jacka Arendalskiego  Wiceprezesa
Mazowieckiego Zwi¹zku Pracodawców
w Gminie Lesznowola.
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy

REALIZACJA ZADAÑ INWESTYCYJNYCH
w pierwszym pó³roczu 2004
Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji
1. Kanalizacja Kosów i Wólka Kosowska III etap  zadanie II, ul. ¯ytnia:
 roboty budowlane zosta³y zakoñczone, gmina oczekuje na przyznanie rodków z WFOSiGW.
2. Kanalizacja Mroków II Etap:
 inwestycja realizowana przez PPU WOD-MAR, termin zakoñczenia zadania do
31.08.2004.
3. Budowa SUW w Wólce Kosowskiej i odwiert
 Gmina zakupi³a tereny pod przewidywan¹ SUW
 Zosta³ wy³oniony wykonawca projektu technicznego stacji:
* termin wykonania kompletnego projektu: 13 wrzenia 2004 r.
4. Budowa studzienki stabilizuj¹cej cinienie wody w Mysiadle
 zakupiono zestaw hydroforowy
5. Rozbudowa oczyszczalni cieków Kosów II etap
 Wy³oniono wykonawcê projektu,
 zosta³ og³oszony przetarg na fizyczn¹ rozbudowê oczyszczalni;
* otwarcie ofert w przetargu nast¹pi dnia 3 wrzenia 2004r.
6. Wodoci¹g kolonia Warszawska ul. U³anów
 inwestycja zrealizowana
7. Kanalizacja £azy I etap
 zosta³ przeprowadzony przetarg 23.03.2004 r. uwzglêdniaj¹cy finansowanie
z Programu SAPARD (rodki unijne)
 ze wzglêdu na brak promesy na rodki z SAPARDU, og³oszono przetarg uwzglêdniaj¹cy wspó³finansowanie zadania ze rodków WFOSiGW
8. Kanalizacja Magdalenka I etap
 zosta³ przeprowadzony przetarg 23.03.2004 r. uwzglêdniaj¹cy finansowanie
z Programu SAPARD (rodki unijne)
 ze wzglêdu na brak promesy na rodki z SAPARDU, og³oszono przetarg uwzglêdniaj¹cy wspó³finansowanie zadania ze rodków WFOSiGW
9. Program Gospodarki wodno-ciekowej gminy Lesznowola
 trwa kompletowanie wstêpnego studium wykonalnoci zadania
 zostali wy³onieni wykonawcy projektów kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Marysin, W³adys³awów oraz Wilcza Góra
10. Budowa wodoci¹gu i kanalizacji ul. Okrê¿na Lesznowola
 trwa weryfikacja projektu otrzymanego od spo³ecznego komitetu.
11. Spinka wodoci¹gowa Al. Krakowska £azy
 wykonano projekt techniczny,
 z³o¿ono wniosek o pozwolenie na budowê.
12. Projekt wodoci¹gu Stachowo
 wykonano projekt techniczny, obecnie projekt oczekuje na realizacjê
13. Boisko i parking przy szkole w Lesznowoli
 uniewa¿niono pierwsze postêpowanie przetargowe
 obecnie w trakcie drugie postêpowanie przetargowe
14. Szko³a £azy i Hala Sportowa £azy
 ostatecznie zosta³a uporz¹dkowana sieæ telefoniczna
 ogrodzono zbiornik wód opadowych ogrodzenie wysokoci h = 3 m
 trwa porz¹dkowanie terenu boisk od strony ulicy Irysowej (zosta³o nieodp³atnie
nawiezionych oko³o 1800 m3 ziemi, teren zosta³ wyrównany).
Rafa³ Suwa³a
Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
Z OSTATNIEJ CHWILI:
Wed³ug informacji uzyskanych od Pana Pos³a Janusza Piechociñskiego:
 29.07.2004r.  otwarcie ofert na projekt budowlany przebudowy Drogi Krajowej
nr 79 (Pu³awska) na odcinku Piaseczno-Baniocha-Góra Kalwaria,
 wrzesieñ 2004r.  zatwierdzenie projektu budowlanego przebudowy Pu³awskiej
na odcinku granicy miasta Warszawy (ul. Kuropatwy)  ul. Energetyczna (zajezdnia trolejbusowa). Ostateczne rozstrzygniêcie wjazd do Auchan  estakada,
 trwaj¹ prace wspó³finansowania przez gminê Lesznowola koncepcji dróg serwisowych do Pu³awskiej na odcinku Kuropatwy-Geodetów.
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Realizacja zadañ inwestycyjnych w Referacie Gospodarki
Komunalnej Ochrony rodowiska i Rolnictwa w I pó³roczu 2004 r.
Modernizacja i remont dróg, projekty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zadania zrealizowane

Budowa ul. Przylenej w Wilczej Górze (nak³adka asfaltowa)
Budowa chodnika w Starej Iwicznej i Lesznowoli
Budowa chodnika przy ul. rodkowej w Magdalence
Budowa ul. Wiosennej w Nowej Iwicznej
Budowa ul. Zimowej w Nowej Iwicznej
Modernizacja ul. ¯ytniej w Lesznowoli( nak³adka asfaltowa)
Projekt chodnika ul. Nadrzeczna w Wólce Kosowskiej
Projekt ul. Ks. S³ojewskiego i ul. Rolnej w £azach

Zadania w trakcie realizacji
9. Modernizacja ul. Postêpu i Krasickiego w Nowej Woli  w trakcie
realizacji.
Budowa sygnalizacji wietlnej na Al. Krakowskiej przy szkole
w Mrokowie  w trakcie realizacji, uruchomienie do 15 sierpnia br.
10. Budowa ul. Modrzewiowej w Nowej Iwicznej  rozstrzygniêty
przetarg na realizacjê, wprowadzenie na roboty 26 lipca br.
Zadania dla których prowadzona jest procedura przetargowa
11. Budowa ul. Ró¿anej w Nowej Iwicznej  sprawdzanie ofert
12. Budowa ul. Zakrêt w Mysiadle  sprawdzanie ofert
13. Modernizacja ul. Poprzecznej w Lesznowoli  sprawdzanie ofert
14. Budowa ul. Kuropatwy w Mysiadle  og³oszony przetarg,
termin sk³adania ofert 31 sierpnia br.
15. Budowa ul. Stokrotki w Nowej Iwicznej  og³oszony przetarg,
termin sk³adania ofert 28 lipca br.
16. Budowa chodnika na ul. £¹cznoci w £azach  og³oszony przetarg, termin sk³adania ofert 29 lipca br.
17. Budowa ul. Poziomki w Nowej Iwicznej  og³oszony przetarg,
termin sk³adania ofert 29 lipca br.
18. Wykonanie zatok i przystanków autobusowych  og³oszony przetarg; termin sk³adania ofert 13 wrzenia br.
Zadania przygotowywane do og³oszenia przetargu
19. Budowa ul. Mleczarkiej  porozumienie z Gmin¹ Piaseczno okrelaj¹ce udzia³ Gmin w realizacji zadania w sposób nastêpuj¹cy:
 Gmina Lesznowola odcinek od ul. Krasickiego do ul. £abêdziej
 Gmina Piaseczno odcinek od ul. Krasickiego do ul. Energetycznej

G m i n a
Lesznowola
uzyska³a zgodê od Syndyka
masy upad³ociowej EKOMYSIAD£O na
odprowadzenie wód opadowych z ulicy Mleczarskiej do istniej¹cego kana³u
burzowego
i na tej podstawie zleci³a projekt odwodnienia dla ul. Mleczarskiej  termin wykonania projektu do 30 lipca br. Po uzyskaniu pozwolenia na budowê zostanie wszczête postêpowanie przetargowe.
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20. Projekt
chodnika
w Lesznowoli wzd³u¿
ul. S³onecznej (dot. odcinka przy stawie do ul.
Wojska Polskiego)  zlecony do wykonania,
obecnie trwaj¹ uzgodnienia w Mazowieckim
Zarz¹dzie Dróg Wojewódzkich.
21. Projekt i budowa ul.
Piêknej w Nowej Iwicznej  Gmina zwróci³a siê
na pimie do w³acicieli
nieruchomoci przyleg³ych do drogi o udostêpnienie pasa gruntu o szerokoci ok.
2 m na potrzeby budowy drogi. Na podstawie uzyskanych
uzgodnieñ zostanie zlecony projekt budowlano-wykonawczy.

Budowa budynków komunalno-socjalnych
w £azach i Zamieniu

ZAMIENIE  wykonany projekt budowlano-wykonawczy
£AZY  wykonany projekt budowlano-wykonawczy wraz z projektami bran¿owymi. Z³o¿ony zosta³ wniosek o pozwolenie
na budowê.

Budowa owietlenia ulicznego, wykonanie projektów

Inwestycje zrealizowane
1. Budowa owietlenia na ul. Ró¿anej w Nowej Iwicznej
2. Budowa owietlenia na ul. Stokrotki w Nowej Iwicznej
3. Budowa owietlenia na ulicy Ks. S³ojewskiego w Magdalence
4. Budowa owietlenia na ulicy Rolnej w £azach
Inwestycje w trakcie realizacji
5. Budowa owietlenia na ul. Jasnej w £azach
6. Budowa owietlenia na ul. Syna Pu³ku i Winiowej w Starej
Iwicznej
7. Budowa owietlenia na ul. Malinowej w Stefanowie
Inwestycje przygotowane do realizacji (brak zgód na postawienie s³upa na dzia³kach stanowi¹cych w³asnoæ prywatn¹)
8. Budowa owietlenia na ul. Przylenej w Wilczej Górze
9. Budowa owietlenia na ul. Okrê¿nej w Lesznowoli
Wykonanie projektów na owietlenie uliczne  zlecone
10. Projekt owietlenia ul. Paprociowej i Sosnowej w Magdalence
11. Projekt owietlenia na ul. Brzozowej i krótkiej w Warszawiance
12. Projekt owietlenia na ul. Modrzewiowej w Nowej Iwicznej
13. Projekt owietlenia ul. Rejonowej w Woli Mrokowskiej
14. Projekt owietlenia ul. Zimowej w Nowej Iwicznej.

Budowa parkingów i dróg dojazdowych przy Urzêdzie Gminy  og³oszony
przetarg. Termin
sk³adania ofert 23
sierpnia br.
Maria Przygodzka
Kierownik Referatu
Gospodarki
Komunalnej Ochrony
rodowiska
i Rolnictwa
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Porozumienie z Ialoveni

N

a uroczystej Sesji Rady Gminy Lesznowola w dniu 30 marca 2004 r. zosta³o podpisane porozumienie o spó³pracy
pomiêdzy Gmin¹ Lesznowola i Miastem Ialoveni. Wspó³praca bêdzie dotyczyæ takich obszarów jak: gospodarka i ekonomia, edukacja i owiata, kultura, sport i turystyka, ochrona
rodowiska i rozwój demokracji lokalnej.

Szko³a w £azach zrobi³a na zwiedzaj¹cych du¿e wra¿enie

pose³ Janusz Piechociñski, którego s³owa zosta³y przyjête burzliwymi oklaskami: Nie przysz³o mi nigdy do g³owy, ¿e bêdê
swojej gminie gratulowa³ sukcesu w polityce zagranicznej.
Dzisiaj mówimy o tym, ¿e potrzebna jest realizacja strategii
polskiej obecnoci na Wschodzie. Rz¹d przygotowuje w tym
zakresie du¿y program, a Gmina Lesznowola nie czekaj¹c na
rz¹d, i rz¹d zaskakuj¹c, podpisuje tak¹ umowê.
Maria Jolanta Batycka W¹sik i Anatol Moldovan podpisuj¹ Porozumienie

Na uroczystoæ podpisania tego¿ porozumienia, do Lesznowoli przyjecha³a z kilkudniow¹ wizyt¹ delegacja Samorz¹du Miasta Ialoveni z Republiki Mo³dawii z burmistrzem Anatolem Moldovanem na czele.

Jedna z uczestniczek delegacji, to równie¿ prezes banku

Delegacja z Mo³dawii podczas zwiedzania Gminy Lesznowola  Koció³
Parafialny w Starej Iwicznej

Ialoveni graniczy ze stolic¹ Mo³dawii Kiszyniowem, podobnie jak Lesznowola z Warszaw¹ i liczy 18 tys. mieszkañców.
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Hanna Kosik wyrazi³a podczas powitalnego przemówienia przekonanie, i¿ przyjañ,
która siê zrodzi³a bêdzie z pewnoci¹ owocowa³a kontaktami pomiêdzy naszymi przedsiêbiorcami, m³odzie¿¹ i samorz¹dami
Jestemy pod wielkim wra¿eniem waszego pragnienia,
entuzjazmu i pasji, z któr¹ chcecie zmieniaæ swój kraj i swoje
miasto po to, aby waszym mieszkañcom ¿y³o siê coraz lepiej
 powiedzia³a do Goci Maria Jolanta Ba³tycka-W¹sik  Wójt
Gminy. Nie kry³ zadowolenia równie¿ przyby³y na uroczystoæ

Burmistrz wród kwiatów w Gospodarstwie Pana Jerzego Tomali
w Kolonii Warszawskiej

Wójt Gminy Lesznowola i Burmistrz Miasta Ialoveni wymienili miêdzy sob¹ flagi pañstwowe, flagi gminy-miasta oraz
herby swoich samorz¹dów, które bêd¹ symbolizowa³y nawi¹zane kontakty.
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy
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Olimpijka z Gminy Lesznowola
Dnia 7 lipca Rzeczpospolita poda³a wykaz reprezentacji Polski na
Igrzyska Olimpijskie w Atenach. Z wielk¹ radoci¹ zobaczylimy tam
nazwisko Sylwii Czwojdziñskiej  zawodniczki piêcioboju nowoczesnego.
Proszê opowiedzieæ o swojej drodze do Aten.
Swoj¹ przygodê ze sportem zaczê³am
w trzeciej klasie szko³y podstawowej, gdy
zg³osi³am siê na nabór dzieci do klasy sportowej o profilu p³ywania. Przez szeæ lat
uczêszcza³am do szko³y na ul. Ho¿¹ w Warszawie i trenowa³am p³ywanie w MDK Warszawa. Pocz¹tki by³y ró¿ne. P³ywa³am na
800 metrów i mo¿e ten d³ugi, monotonny
dystans, pomóg³ mi zrozumieæ, ¿e chcia³abym robiæ co innego. Gdy w siódmej klasie dowiedzia³am siê o piêcioboju nowoczesnym podjê³am szybk¹ decyzjê. Piêæ
ró¿nych dyscyplin (p³ywanie, strzelanie,
szermierka, jazda konna, bieg) ró¿ni¹cych
siê od siebie, dawa³o wyzwanie, a jednoczenie koñczy³o monotoniê basenu, choæ
z nim nie zrywa³am.
Do piêcioboju podchodzi³am stopniowo. Zaczê³am od startu w dwuboju (bieg
+ p³ywanie) w 1997 r. W Pucharze Polski
zajê³am 2 miejsce, co mnie podbudowa³o.
Potem dosz³o strzelanie i podstawy jazdy
konnej, szermierka, która dla mnie by³a
nowoci¹.
Pierwszym startem w trójboju w roku
1998 by³y Mistrzostwa Europy gdzie zajê³am II miejsce indywidualnie i I miejsce dru¿ynowo. To mnie utwierdzi³o, ¿e jest to odpowiednia dyscyplina dla mnie.

Przechodzi³am do nastêpnych kategorii
wiekowych i tak w roku 1999 wziê³am
udzia³ w Mistrzostwach wiata w czwórboju gdzie zajê³am 5 miejsce. A od roku
2001 startowa³am ju¿ jako juniorka w pe³nym piêcioboju nowoczesnym. W tym okresie najlepszym moim wynikiem jest zdobycie trzykrotne Mistrzostwa Polski w 2001,
2002 i 2003 roku oraz br¹zowego medalu
na Mistrzostwach Europy w lalach 2002
i 2003.
Rok 2004 mo¿na nazwaæ pocz¹tkiem kategorii seniorskiej. Wystartowa³am w Pucharze wiata seniorek gdzie zdoby³am w
Mistrzostwach Afryki 6 miejsce, w Pucharze wiata w Meksyku 7 miejsce, w nastêpnej edycji Pucharu wiata w Chinach 13 pozycjê, a startuj¹c w Mistrzostwach wiata
w Rosji zajê³am 4 miejsce daj¹ce mi kwalifikacjê olimpijsk¹ na Olimpiadê Ateny
2004.
W imieniu wszystkich Mieszkañców
Gminy Lesznowola ¿yczymy z³otego medalu olimpijskiego. Trzymamy kciuki i gratulujemy wszystkich sukcesów odniesionych w Pani karierze. G³êboko wierzymy,
¿e siêgnie pani po najwy¿sze laury.
Rozmawia³a Aneta Zieliñska
Inspektor ds. Promocji Gminy

Z OSTATNIEJ CHWILI:
29 lipca  na zawodach w Budapeszcie Sylwia Czwojdziñska zosta³a
Mistrzyni¹ wiata Juniorów w piêcioboju nowoczesnym oraz zajê³a
4 miejsce na wiecie wród seniorów;
31 lipca  otrzyma³a zespo³owo
br¹zowy medal w biegu sztafetowym.
KOLEJNA OLIMPIJKA
Z GMINY LESZNOWOLA
Mamy ju¿ kolejn¹ zawodniczkê,
która zosta³a zakwalifikowana na
igrzyska olimpijskie w Atenach. Jest
ni¹ Pani Anna Jakubczak-Pawelec
w biegu na dystansie 1500 m.
Równie¿ za Pani¹ Annê trzymamy
kciuki!

2 lipca 2004 r. mia³o miejsce uroczyste otwarcie
nowej siedziby firmy ACTION Sp. z o. o.
Na czterohektarowej dzia³ce w Zamieniu
powsta³ nowoczesny kompleks biurowo-us³ugowy wraz z zespo³em magazynowym. Trzykondygnacyjny biurowiec o powierzchni u¿ytkowej 6000 m2 jest zarazem przestronny i kameralny: ta zwarta architektonicznie, nowoczesna konstrukcja zosta³a zaprojektowana
w sposób umo¿liwiaj¹cy swobodne kszta³towanie powierzchni biurowych wed³ug potrzeb u¿ytkowników. Szczególny nacisk po³o¿ono na ergonomiê, przyjazne pe³ne rolinnoci wnêtrza oraz naturalne owietlenie.
£¹cznie 12 tysiêcy m2 powierzchni biurowej, produkcyjnej i magazynowej u³atwi
obs³ugê klientów i pozwoli zwiêkszyæ zatrudnienie, co jest nieodzownym warunkiem
realizacji ambitnych planów produkcyjnych
i handlowych.
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Gociem Honorowym ceremonii by³
Pan Jerzy Wysokiñski Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Tytularny.
Prezes Zarz¹du Spó³ki, Pan Piotr Bieliñski, dokona³ uroczystego otwarcia budynku,
który usytuowany jest przy ulicy Dawidowskiej 10 w Zamieniu, poprzez symboliczne
przeciêcie wstêgi.
Ksi¹dz Biskup Marian Du, dokona³ powiêcenia nowej siedziby.
W przemówieniu Piotr Bieliñski powiedzia³, ¿e zakoñczenie budowy oraz przenosiny firmy, które mia³y miejsce kilka tygodni temu, by³y wa¿nym etapem dla rozwoju
firmy.
Podkreli³ równie¿, i¿ oddana do u¿ytku
nowa siedziba zapewnia wystarczaj¹c¹ prze-

strzeñ na miarê potrzeb firmy, a tak¿e na
potrzeby klientów.
Pan Prezes podziêkowa³ osobom i instytucjom, które wziê³y i bior¹ udzia³ przy realizacji tego przedsiêwziêcia.
Wykonawcy inwestycji zostali uhonorowani dyplomem.
Dzia³ Marketingu Action
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Uchwa³y Rady Gminy Lesznowola podjête w okresie
od maja 2004 r. do czerwca 2004 r.
21 maja 2004 r.
Uchwa³a Nr 132/XX/2004
w sprawie zamian w bud¿ecie gminy na
2004 r.
Uchwa³a Nr 133/XX/2004
w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie
na rzecz Gminy Lesznowola u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci wraz
z w³asnoci¹ usytuowanych na niej budynków i urz¹dzeñ, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/2, u¿ytkowania
wieczystego nieruchomoúci niezabudowanej, sk³adaj¹cej siê z dzia³ek nr 1/
37, nr 5/7, nr 5/30, nr 5/37 i nr 5/67,
w³asnoci nieruchomoci zabudowanej
budynkami mieszkalnymi, sk³adaj¹cej
siê z dzia³ki nr 5/8 i nr 5/71, oraz w³asnoci nieruchomoci zabudowanej budynkiem przedszkola, oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 5/33 po³o¿onej
obrêbie Zak³ady Zamienie, gmina Lesznowola
Uchwa³a Nr 134/XX/2004
w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoci
stanowi¹cej dzia³ki ewidencyjne nr 57/
5 o pow. 0,06 ha i nr 57/8 o pow. 0,21
ha, po³o¿onej w obrêbie Stara Iwiczna,
gmina Lesznowola

Uchwa³a Nr 135/XX/2004
w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanych nieruchomoci stanowi¹cych dzia³ki ewidencyjne nr 14/7 o pow. 0,04 ha, nr 14/11
o pow. 0,04 ha nr 14/13 o pow. 0,15
ha i nr 14/21 o pow. 0,09 ha, po³o¿onych w obrêbie Warszawianka, gmina
Lesznowola
Uchwa³a Nr 136/XX/2004
w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola
niezabudowanej nieruchomoci stanowi¹cej dzia³kê ewidencyjn¹ nr 92/15 o
pow. 0,2426 ha, po³o¿onej w obrêbie
Wola Mrokowska, gmina Lesznowola
Uchwa³a Nr 137/XX/2004
w sprawie akceptacji nazwy ulicy Radosnej po³o¿onej we wsi W³adys³awów
Uchwa³a Nr 138/XX/2004
w sprawie zasad korzystania z wy¿ywienia w sto³ówkach szkolnych
i przedszkolnych dla uczniów i wychowanków oraz kucharek i pomocy kuchennej

30 czerwca 2004 r.
Uchwa³a Nr 139/XXI/2004
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2004 r.

Uchwa³a Nr 140/XXI/2004
w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i niepublicznych szkó³
Uchwa³a Nr 141/XXI/2004
w sprawie op³at za wiadczenia przedszkoli publicznych, prowadzonych przez
Gminê Lesznowola
Uchwa³a Nr 142/XXI/2004
w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia
dydaktyczno-wychowawacze
Uchwa³a Nr 143/XXI/2004
w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola
niezabudowanej nieruchomoci stanowi¹cej dzia³ki ewidencyjne nr 115/7
o pow. 0,08 ha, nr 167 o pow. 0,03 ha
i nr 169 o pow. 0,01 ha, po³o¿onej w obrêbie Wilcza Góra, gmina Lesznowola
Uchwa³a Nr 144/XXI/2004
w sprawie akceptacji nazwy ulicy Sasanki, po³o¿onej we wsi £azy
Uchwa³a Nr 145/XXI/2004
w sprawie akceptacji nazwy ulicy Jab³oniowej, po³o¿onej we wsi £azy
Uchwa³a Nr 146/XXI/2004
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynnoæ Przewodnicz¹cej Rady Gminy
Uchwa³a Nr 147/XXI/2004
w sprawie wspó³pracy Gminy Lesznowola z Miastem Ialoveni (Mo³dawia).

Zarz¹dzenia Wójta Gminy Lesznowola (maj  czerwiec 2004 r.)
Lp.

Data

Nr
Zarz¹dzenia

w sprawie

1. 4 maja 2004 r.

Nr 42/2004

zawarcia umowy z firm¹ FAL-BRUK B.B.Z. FALENTA na bie¿¹ce utrzymanie utwardzonych
i nieutwardzonych drg gminnych

2. 5 maja 2004 r.

Nr 43/2004

zawarcia porozumienia ze spo³ecznym Komitetem Modernizacji ul. Modrzewiowej w Nowej
Iwicznej na wspólne finansowanie zadania pod nazw¹ Modernizacja drogi  ul. Modrzewiowej
w Nowej Iwicznej

3. 7 maja 2004 r.

Nr 44/2004

zawarcia umowy z firm¹ FAL-BRUK B.B.Z. FALENTA na wykonanie remontu ulicy Przyle nej
w Wilczej Górze

4. 11 maja 2004 r.

Nr 45/2004

powo³ania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Zespo³u Szkó³ w Nowej Iwicznej

5. 11 maja 2004 r.

Nr 46/2004

niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomo ci po³o¿onej w Magdalence

6. 11 maja 2004 r.

Nr 47/2004

zmian w planie dochodów i wydatków Urzêdu Gminy

7. 11 maja 2004 r.

Nr 48/2004

zawarcia umów z TPD w £azach i Caritas w W-wie o udzielenie dotacji na 2004 r.

8. 11 maja 2004 r.

Nr 49/2004

zawarcia aneksów z Niepublicznymi Szko³ami Podstawowymi i Gimnazjami dzia³aj¹cymi na terenie gminy Lesznowola o udzielenie dotacji na 2004 r.

9. 11 maja 2004 r.

Nr 50/2004

zawarcia umowy z Zak³adem Konserwacyjno-Remontowym Sieci i Urz¹dzeñ
Elektroenergetycznych Cie likowski na budowê o wietlenia ulicznego w ul. Stokrotki w Nowej
Iwicznej

10. 11 maja 2004 r.

Nr 51/2004

zawarcia umowy z Zak³adem Konserwacyjno-Remontowym Sieci i Urz¹dzeñ Elektroenergetycznych Cie likowski na budowê o wietlenia ulicznego w ul. Rolnej w £azach  etap II

11. 11 maja 2004 r.

Nr 52/2004

zawarcia umowy z Przedsiêbiorstwem Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych ELTOR na budowê
o wietlenia ulicznego w ul. Ks. S³ojewskiego w Magdalence

12. 13 maja 2004 r.

Nr 53/2004

zawarcia umowy z firm¹ FAL-BRUK B.B.Z. FALENTA na wykonanie remontu ul. S³onecznej
w Starej Iwicznej
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Lp.

Data

Nr
Zarz¹dzenia

w sprawie

13. 17 maja 2004 r.

Nr 54/2004

powo³ania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Lesznowola w zwi¹zku z wyborami do
Parlamentu Europejskiego zarz¹dzonymi na dzieñ 13 czerwca 2004r.

14. 17 maja 2004 r.

Nr 55/2004

zawarcia umowy z firm¹ TECH-SAN na wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji
sanitarnej w Wilczej Górze i W³adys³awowie

15. 18 maja 2004 r.

Nr 56/2004

zawarcia umowy z Zak³adem Instalacyjno-Remontowo-Budowlanym na dostawê elementów
ogrodzenia dla Zespo³u Szkó³ w £azach

16. 25 maja 2004 r.

Nr 57/2004

og³oszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespo³u Szkó³ w Nowej Iwicznej

17. 25 maja 2004 r.

Nr 58/2004

powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie modernizacji ul. Poprzecznej w Lesznowoli

18. 25 maja 2004 r.

Nr 59/2004

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie modernizacji ul. ¯ytniej w Lesznowoli

19. 25 maja 2004 r.

Nr 60/2004

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie pe³nobran¿owej dokumentacji projektowej SUW w Wólce
Kosowskiej

20. 31 maja 2004r.

Nr 61/2004

zmian w planie dochodów i wydatków Urzêdu Gminy

21. 31 maja 2004r.

Nr 62/2004

zmian w bud¿ecie gminy na 2004 r.

22. 1 czerwca 2004 r.

Nr 63/2004

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego na budowê o wietlenia w ul. Jasnej w £azach

23. 2 czerwca 2004 r.

Nr 64/2004

powo³ania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego, nieograniczonego na zbycie udzia³u proporcjonalnego do powierzchni u¿ytkowej lokali mieszkalnych
z miejscami parkingowymi we wspó³w³asno ci nieruchomo ci oznaczonej w ewidencji gruntów
nr 1/169 po³o¿onej obrêbie KPGO Mysiad³o.

24. 4 czerwca 2004 r.

Nr 65/2004

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. budowa boiska i parkingu przy szkole w Lesznowoli

25. 14 czerwca 2004 r.

Nr 66/2004

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego na budowê o wietlenia ulicznego w ul. Syna Pu³ku i ul. Wi niowej w Starej
Iwicznej

26. 14 czerwca 2004 r.

Nr 67/2004

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Marysinie

27. 14 czerwca 2004 r.

Nr 68/2004

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego na budowê ul. Modrzewiowej w Nowej Iwicznej

28. 14 czerwca 2004 r.

Nr 69/2004

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego na budowê ul. Poziomki w Nowej Iwicznej

29. 16 czerwca 2004 r.

Nr 70/2004

powo³ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego
dla nauczycieli kontraktowych ubiegaj¹cych siê o stopieñ awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego

30. 16 czerwca 2004 r.

Nr 71/2004

zawarcia umowy z firm¹ FAL-BRUK B.B.Z. na wykonanie modernizacji ulicy ¯ytniej w Lesznowoli

31. 17 czerwca 2004 r.

Nr 72/2004

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego na us³ugi geodezyjne dla Gminy Lesznowola

32. 18 czerwca 2004 r.

Nr 73/2004

powo³ania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Zespo³u Szkó³ w Nowej Iwicznej
(poprzedni konkurs nie zosta³ rozstrzygniêty)

33. 24 czerwca 2004 r. Nr 74/2004

zmian w bud¿ecie gminy na 2004 r.

34. 24 czerwca 2004 r. Nr 75/2004

zawarcia umowy z firm¹ INSTALAND na wykonanie pe³nobran¿owej dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody

35. 24 czerwca 2004 r. Nr 76/2004

wydzier¿awienia na okres 1 roku czê ci nieruchomo ci, oznaczonej w ewidencji gruntów nr
1/40, po³o¿onej w obrêbie KPGO Mysiad³o

36. 24 czerwca 2004 r. Nr 77/2004

Powo³ania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzeda¿ dzia³ek, stanowi¹cych w³asno æ gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji
gruntów nr 47/5 po³o¿onej w Mrokowie, nr 5/64 i nr 5/65, po³o¿onych w obrêbie Zamienie

37. 24 czerwca 2004 r. Nr 78/2004

Wydzier¿awienia na okres 1 roku czê ci nieruchomo ci, oznaczonej w ewidencji gruntów nr
1/84, po³o¿onej w obrêbie KPGO Mysiad³o

38. 25 czerwca 2004 r. Nr 79/2004

zawarcia umowy z firm¹ INSTAL-BUD na wymianê instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzêdu Gminy Lesznowola i doposa¿enie budynku w instalacjê centralnej ciep³ej wody

39. 25 czerwca 2004 r. Nr 80/2004

zawarcia umowy z Zak³adem Konserwacyjno-Remontowym Sieci i Urz¹dzeñ Elektroenergetycznych Cie likowski na wykonanie o wietlenia w ul. Jasnej w £azach

40. 28 czerwca 2004 r. Nr 81/2004

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. budowa ul. Ró¿anej w Nowej Iwicznej

41. 28 czerwca 2004 r. Nr 82/2004

powo³ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. budowa owietlenia w ul. Malinowej w Stefanowie

Opracowa³a
insp. Iwonna Góra
Biuro Rady Gminy
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Walczymy z chwastami
Chwasty okrelane s¹ jako roliny niepo¿¹dane wród rolin uprawnych. Oddzia³uj¹
na nie niekorzystnie, konkuruj¹c o wiat³o,
wodê i sk³adniki pokarmowe. S¹ zwykle bardzo ¿ywotne, charakteryzuj¹ siê du¿¹ plennoci¹ i odpornoci¹ na choroby. Zebrane
wraz z rolinami uprawnymi mog¹ powodowaæ obni¿enie plonów i jakoci produktów
rolnych. Chwasty uczestnicz¹ w rozprzestrzenianiu siê chorób i szkodników rolin, powoduj¹ wyleganie rolin oraz utrudniaj¹ ich
zbiór. Podnosz¹ tak¿e koszty produkcji rolinnej poprzez stosowanie zabiegów odchwaszczaj¹cych oraz rodków chwastobójczych - herbicydów. Zebrane wraz z rolinami uprawnymi mog¹ powodowaæ zatrucia
pokarmowe ludzi i zwierz¹t (sporysz zebrany ze zbo¿em powodowa³ zatrucia)
Uprzejmie przypominam Mieszkañcom
Gminy Lesznowola o utrzymaniu porz¹dku
na terenie swoich posesji i dzia³ek rolnych
oraz o systematycznym zwalczaniu chwastów na ich terenie!

Paszport dla psa
i kota
Od 3 lipca przejazd zwierz¹t domowych pomiêdzy krajami Unii Europejskiej bêdzie utrudniony  psy, koty i
fretki bêd¹ musia³y posiadaæ paszporty oraz specjalny tatua¿ albo chip ( tzw.
transponder), które umo¿liwiaj¹ ich
identyfikacjê.
Tak przewiduje specjalne unijne rozporz¹dzenie.
Dotychczas np. psy i koty wje¿d¿a³y i wyje¿d¿a³y z Polski jedynie ze wiadectwem zdrowia i zawiadczeniem
o szczepieniu przeciwko wcieklinie.
W niektórych pañstwach (np. Wielka
Brytania) zwierzêta te musia³y przechodziæ kwarantannê.
Nowe przepisy dotycz¹ nie tylko
psów i kotów. Ale równie¿ takich zwierz¹t jak ozdobne ryby tropikalne, p³azy, gady, wszystkie gatunki ptaków (z
wyj¹tkiem drobiu) oraz takie ssaki jak
gryzonie i króliki domowe. Przepisy
obejmuj¹ zwierzêta jeli towarzysz¹
one swoim w³acicielom (lub osobom
fizycznym odpowiedzialnym za nie w
imieniu w³aciciela) podczas ich podró¿y i nie s¹ przeznaczone do sprzeda¿y
lub przekazania innemu w³acicielowi.

Poroniêta chwastami, zaniedbana posesja to krok do degradacji gruntów nie
tylko na danej nieruchomoci ale równie¿
poprzez rozsiewanie, na gruntach s¹siednich. Pyl¹ce chwasty stanowi¹ ponadto
czynne alergeny dla osób ze zmianami
uczuleniowymi w obrêbie uk³adu oddechowego. Obowi¹zek zapobiegania degradacji gruntów, w tym równie¿ spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów
o ochronie rolin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami jest zapisany w artykule 15 ust. 5 ustawy z dnia 3
lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i lenych (Dz. U. Nr 16 z 1995r, poz. 78).
Na podstawie w/w ustawy Wójt Gminy nakazuje w³acicielowi gruntów wykonanie
w okrelonym terminie odpowiednich zabiegów. W razie niewykonania decyzji,
wójt zleca wykonanie zastêpcze tych zabiegów na koszt w³aciciela gruntów.
Zadbajmy zatem o nasze posesje, nie pozwólmy chwastom na panoszenie siê. Obsadzajmy miedze i nieu¿ytki rolinami, które
s¹ charakterystyczne dla naszego mazowieckiego krajobrazu.

Od 2004 do 2012 r. (omioletni okres
przejciowy) psom i kotom do identyfikacji wystarczy, ¿e posiadaj¹ wyranie
czytelny tatua¿ lub elektroniczny system
identyfikacji (tzw. Transponder) czyli rodzaj chipa, który umo¿liwia odczytanie
znajduj¹cych siê na nich danych. Jeli
taki chip nie spe³nia³by wymaganych
norm (ISO 11784 lub za³¹cznika A do
normy ISO 11785), to wioz¹cy zwierzê
musi zapewniæ mo¿liwoæ odczytania
danych podczas ka¿dej kontroli. Ponadto oprócz identyfikacji zwierzêcia trzeba te¿ podawaæ szczegó³owe dane
o w³acicielu (nazwisko, imiê).
Natomiast do 2012 jedyn¹ form¹
identyfikacji bêd¹ transpordery. Psy i koty  musz¹ mieæ paszport wystawiony
przez upowa¿nionego weterynarza, który zawiadcza, ¿e wykonano stosowne
(tak¿e przeciwko wcieklinie) przeprowadzone na danym zwierzêciu przy u¿yciu szczepionki zawieraj¹cej co najmniej
jedn¹ jednostk¹ antygenow¹ w dawce
(norma WHO).
A zatem podczas podró¿y w³aciciel
zwierzêcia powinien mieæ przy sobie wymagane dokumenty, aby je przedstawiæ
urzêdnikom odpowiedzialnym za kontrolê. Jeli za kontrola ujawni, ¿e zwierzê nie spe³nia wymogów, to mo¿e byæ
ono zawrócone do kraju pochodzenia,

B¹dmy dumni z tego ¿e staramy siê
dbaæ o rodowisko, nasze wspólne i najwiêksze dobro! Nikt nie chce ¿yæ w zachwaszczonym, zamieconym, ha³aliwym
i pozbawionym po¿ytecznej zieleni rodowisku  i choæ na co dzieñ nie wszyscy
mamy odwagê to pokazywaæ, naprawdê
jest nas wiêkszoæ! To, czy co jest przyjazne dla rodowiska uczyñmy sta³ym i wa¿nym kryterium przy podejmowaniu naszych codziennych decyzji.

poddane kwarantannie na czas niezbêdny do spe³niania wymogów zdrowotnych. W ostatecznoci mo¿e byæ
nawet upione (bez rekompensaty finansowej dla w³aciciela) jeli nie mo¿na go odes³aæ do kraju pochodzenia.
Marzena Chmiel
Inspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej Ochrony rodowiska
i Rolnictwa
PODSTAWA PRAWNA
Rozporz¹dzenie nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 26 maja 2003
r. w sprawie wymogów dotycz¹cych zdrowia zwierz¹t, stosowanych do przemieszczania zwierz¹t domowych o charakterze niehandlowym i zmieniaj¹ce Dyrektywê Rady
92/65/EWG (Dz.Urz. WE L 146/2003, s. 19)
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KONKURS
Uprzejmie informujê, ¿e Urz¹d Gminy Lesznowola wraz z Oddzia³em regionalnym kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spo³ecznego w Warszawie, Orodkiem Doradztwa Rolniczego, Oddzia³em Okrêgowym PZU S.A., Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Mazowieckiego, Mazowieck¹ Izb¹ Rolnicz¹ organizuje konkurs pn. Gospodarstwo rolne bezpieczne dla cz³owieka i rodowiska naturalnego.
Konkurs wspierany jest przez wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
Kwazar Corporation s.c. z Jaktorowa.
Celem konkursu jest upowszechnienie wród rolników zasad bezpiecznej pracy, ochrony zdrowia, ¿ycia oraz uwiadamianie zagro¿eñ w przypadku ich nieprzestrzegania a tak¿e potrzeby ochrony rodowiska naturalnego.
Konkurs organizowany jest corocznie i wy³ania laureatów.
Uczestniczyæ w nim mo¿e ka¿de gospodarstwo rolne, którego w³aciciel op³aca sk³adkê na ubezpieczenie spo³eczne
rolników oraz w którym w ostatnim roku nie wydarzy³ siê wypadek przy pracy rolniczej.
Kandydatów do konkursu zg³aszaj¹ organizacje rolnicze, Pañstwo So³tysi oraz sami rolnicy. Uczestnictwo w konkursie
nastêpuje z chwila z³o¿enia w tut. Urzêdzie Gminy stosownego kwestionariusza Zg³oszenie do konkursu.
Konkurs jest realizowany w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje eliminacje wstêpne kandydatów. W etapie drugim 
Komisja konkursowa reprezentuj¹ca organizatorów w sk³adzie co najmniej trzech osób dokonuje wyboru najlepszych
gospodarstw i podzia³u nagród. W tym celu przeprowadza wizytacjê zg³aszanych gospodarstw i ocenia je wed³ug regulaminu punktowego.
Stan techniczny maszyn i urz¹dzeñ gospodarczych, odpowiednie stosowanie i zabezpieczenie preparatów chemicznych u¿ywanych w rolnictwie, sposób postêpowania z odpadami komunalnymi, sk³adowanie gnojowicy i obornika, odprowadzanie cieków oraz stan ujêæ wodnych  to szczegó³y na które Komisja zwraca uwagê.
Udzia³ w Konkursie mo¿na zg³aszaæ w pok. 105 tut. Urzêdu oraz do Pañstwa So³tysów z poszczególnych so³ectw.
Serdecznie zapraszamy do wziêcia udzia³u w Konkursie.
Marzena Chmiel
Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej Ochrony rodowiska i Rolnictwa

NOWE ZASADY UBEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO ROLNIKÓW
Od 2 maja 2004 r. zosta³y zmienione
zasady ubezpieczenia spo³ecznego rolników ze wzglêdu na cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej. Z prawa do
ubezpieczenia w KRUS, zgodnie z art. 1
znowelizowanej ustawy, mog¹ korzystaæ
zarówno polscy rolnicy, jak i obywatele
pañstw cz³onkowskich UE, podejmuj¹cy osobicie i na w³asny rachunek dzia³alnoæ rolnicz¹ w gospodarstwie po³o¿onym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
W obecnej sytuacji KRUS sta³ siê instytucj¹ ³¹cznikow¹, która wspó³pracuje z innymi instytucjami ³¹cznikowymi
krajów Unii Europejskiej.
Niestety czêæ rolników zostanie
przeniesiona z op³acaniem swoich sk³adek do systemu ubezpieczeñ obowi¹zuj¹cego w ZUS.
Rolnik, czyli pe³noletnia osoba fizyczna, zamieszkuj¹ca i prowadz¹ca w naszym kraju osobicie i na w³asny rachunek dzia³alnoæ rolnicz¹ w pozostaj¹cym
w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym
o powierzchni powy¿ej 1 ha przeliczeniowego lub prowadz¹ca dzia³y specjalne, ma prawo byæ ubezpieczony w KRUS.
Tak¿e domownik pracuj¹cy z rolnikiem
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w gospodarstwie rolnym mo¿e byæ ubezpieczony w Kasie.
Ci sporód rolników lub domowników,
którzy prowadz¹ pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub wspó³pracuj¹ przy
prowadzeniu takiej dzia³alnoci musz¹ do
dnia 30 wrzenia 2004 r. udokumentowaæ w KRUS, w jakiej formie jest opodatkowana prowadzona przez nich dzia³alnoæ gospodarcza i przedstawiæ zawiadczenie z Urzêdu Skarbowego o wysokoci zap³aconego podatku dochodowego,
je¿eli prowadzili tak¹ dzia³alnoæ
w 2003 r. W KRUS pozostan¹ ubezpieczeni ci sposród rolników, którzy prowadz¹c
pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹
op³acaj¹ tzw. zrycza³towany podatek dochodowy lub nale¿ny podatek za rok
ubieg³y nie przekroczy³ kwoty 2528 z³
(kwota tego podatku bêdzie podlega³a
corocznej waloryzacji).W pozosta³ych
przypadkach ubezpieczenie w Kasie ustanie z koñcem III kwarta³u 2004 r., a tak¿e
ustanie w przypadku niedostarczenia wymienionych dokumentów.
Je¿eli rolnik lub domownik jest ubezpieczony w pe³nym zakresie nieprzerwanie co najmniej 3 lata w Kasie i rozpocznie prowadzenie pozarolniczej dzia³alno-

ci gospodarczej opodatkowanej zrycza³towanym podatkiem dochodowym mo¿e
kontynuowaæ nadal ubezpieczenie
w KRUS po z³o¿eniu owiadczenia o kontynuacji tego ubezpieczenia. Taki rolnik
zobowi¹zany jest do 14 lutego ka¿dego
roku sk³adaæ w KRUS zawiadczenie
z Urzêdu Skarbowego o wysokoci nale¿nego podatku za rok miniony. Jednak¿e
w tym przypadku sk³adka na ubezpieczenie jest dwukrotnie wy¿sza.
Osoby podlegaj¹ce ubezpieczeniu
rolniczemu z tytu³u prowadzeniu dzia³ów specjalnych produkcji rolnej s¹ zobowi¹zani do 30 wrzenia 2004 r. dostarczyæ do KRUS zawiadczenie z Urzêdu Skarbowego o rodzajach i rozmiarach
prowadzonej dzia³alnoci.
Za dzia³y specjalne produkcji rolnej
obecnie uznaje siê 10 rodzajów upraw
i produkcji :
1) Uprawy rolin ozdobnych i pozosta³ych w szklarniach ogrzewanych powy¿ej 100 m2.
2) Uprawy w szklarniach nie ogrzewanych powy¿ej 100 m2.
3) Uprawy rolin ozdobnych i pozosta³ych w tunelach foliowych ogrzewanych powy¿ej 200 m2 .
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4) Uprawy grzybów i ich grzybni powy¿ej 100 m2 powierzchni uprawowej.
5) Drób rzeny :
a) kurczêta  powy¿ej 1000 szt. (w skali
roku)
b) gêsi  powy¿ej 500 szt. (w skali
roku)
c) kaczki  powy¿ej 500 szt. (w skali
roku)
d) indyki  powy¿ej 500 szt. (w skali
roku)
e) strusie  powy¿ej 20 szt. (w skali
roku).
6) Drób nieny :
a) kury niene (w stadzie reprodukcyjnym)  powy¿ej 2000 szt. (w skali
roku),
b) gêsi (w stadzie reprodukcyjnym) 
powy¿ej 200 szt. (w skali roku),
c) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)
 powy¿ej 500 szt. (w skali roku),
d) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 
powy¿ej 500 szt. (w skali roku),
e) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)
 powy¿ej 1000 szt. (w skali roku),
f) strusie (w stadzie reprodukcyjnym)
 powy¿ej 6 szt. (w skali roku).
7) Zak³ady wylêgu drobiu (zdolnoæ
produkcyjna  liczba jaj):
a) kurczêta  powy¿ej 3000 szt.,
b) gêsi  powy¿ej 3000 szt.,
c) kaczki  powy¿ej 3000 szt.,
d) indyki  powy¿ej 3000 szt.,
e) strusie  powy¿ej 50 szt.
8) Zwierzêta futerkowe  powy¿ej 50
szt. samic stada podstawowego
a) lisy i jenoty

b) norki
c) tchórzofretki
d) szynszyle
e) nutrie
f) króliki
9) Pasieki powy¿ej 80 rodzin.
10) Hodowla i chów wiñ poza gospodarstwem rolnym powy¿ej 100 szt.
Je¿eli z dostarczonych dokumentów
bêdzie wynika³o, ¿e prowadzona przez
dan¹ osobê dzia³alnoæ nie stanowi dzia³u specjalnego produkcji rolnej (nie jest
wymieniona w nowym za³¹czniku),
ubezpieczenie tej osoby ustanie 30
wrzenia 2004 r. Równie¿ niedostarczenie zawiadczenia spowoduje ustanie
ubezpieczenia z ta dat¹.
Sk³adka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kwartale 2004 r. wynosi 168,80 z³ (jest to 30% najni¿szej
emerytury tzn. 562,58 z³), a za rolnika,
który rozpocznie prowadzenie pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej lub za
domownika, który rozpocznie wspó³pracê przy prowadzeniu tej dzia³alnoci 
sk³adka ulega podwojeniu.
Sk³adka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyñskie od jednej osoby wynosi w III kwartale 2004 r.
54 z³, a za rolnika, który rozpocznie prowadzenie pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej lub za domownika, który
rozpocznie wspó³pracê przy prowadzeniu tej dzia³alnoci  sk³adka ulega podwojeniu.
Zmiany dotycz¹ tak¿e zasad przyznawania rent rolniczych. Ci sporód ubez-

pieczonych, którym przyznana zosta³a
renta rolnicza i w stosunku, do których
orzeczono celowoæ przekwalifikowania
zawodowego ze wzglêdu na trwa³¹ ca³kowit¹ niezdolnoæ do pracy w gospodarstwie rolnym przez okres 6 miesiêcy
otrzymywaæ bêd¹ rentê rolnicz¹ szkoleniow¹ (Powiatowy Urz¹d Pracy kieruje
przekwalifikowaniem rolnika). Na wniosek starosty okres 6 miesiêcy mo¿e ulec
wyd³u¿eniu, najd³u¿ej do 36 miesiêcy.
Rentê rolnicz¹ przyznaje siê jako sta³¹,
je¿eli orzeczono ca³kowit¹ niezdolnoæ
do pracy w gospodarstwie rolnym i nie
orzeczono celowoci przekwalifikowania zawodowego. W pozosta³ych przypadkach przyznawana bêdzie renta
okresowa.
Równie¿ po dniu 01.05.2004 r. tylko
i wy³¹cznie ubezpieczony rolnik lub domownik bêdzie mia³ prawo do jednorazowego odszkodowania z tytu³u sta³ego
lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.
Wyd³u¿ono tak¿e mo¿liwoæ otrzymywania zasi³ku chorobowego. Je¿eli po
wyczerpaniu okresu zasi³kowego (minimum 30 dni do 180 dni) ubezpieczony
jest nadal niezdolny do pracy, zasi³ek
chorobowy wyd³u¿a siê na okres niezbêdny do przywrócenia zdolnoci do
pracy, jednak nie d³u¿ej ni¿ o dalsze 360
dni.
Joanna Piwowarska
Referat Gospodarki Komunalnej,
Ochrony rodowiska i Rolnictwa

KUPUJEMY DZIA£KÊ BUDOWLAN¥
Znalelimy dzia³kê która nam siê podoba. Jak sprawdziæ, czy spe³nia nasze wymagania?
Zaczynamy od ewidencji gruntów
i budynków.
Stanowi ona jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach,
ich w³acicielach oraz o innych osobach
fizycznych lub prawnych w³adaj¹cych
tymi gruntami, budynkami i lokalami.
Operat ewidencyjny sk³ada siê z map
ewidencyjnych, rejestrów i dokumentów
uzasadniaj¹cych wpisy do tych rejestrów. Dane w ewidencji s¹ aktualizowane na bie¿¹co na podstawie prawomocnych orzeczeñ s¹du, ostatecznych
decyzji, odpisów aktów notarialnych

oraz odpowiedniej dokumentacji geodezyjnej przyjêtej do zasobu w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W³aciwe organy, s¹dy i kancelarie notarialne maj¹
obowi¹zek przesy³aæ w ci¹gu 30 dni dokumenty na podstawie których wprowadzane s¹ zmiany. Tak wiêc z ewidencji
gruntów i budynków dowiemy siê czy
osoba chc¹ca sprzedaæ nam dzia³kê jest
jej w³acicielem, czy dzia³ka nie jest objêta wspó³w³asnoci¹, uzyskamy informacje na temat numeru ewidencyjnego
dzia³ki, jej powierzchni, klas gruntu,
u¿ytków oraz numeru ksiêgi wieczystej.

Sprzedaj¹cy powinien pokazaæ nam
wypis z ksiêgi wieczystej.
Ksiêga wieczysta dla nieruchomoci
zawiera cztery dzia³y:
 pierwszy  obejmuje oznaczenie nieruchomoci oraz wpisy praw zwi¹zanych z jej w³asnoci¹ (np. s³u¿ebnoæ
przejazdu);
 drugi  obejmuje wpisy dotycz¹ce
w³asnoci i u¿ytkowania wieczystego;
 trzeci  przeznaczony jest na wpisy
dotycz¹ce ograniczonych praw rzeczowych z wyj¹tkiem hipotek, na
wpisy ograniczeñ w rozporz¹dzaniu
nieruchomoci¹ lub u¿ytkowaniem
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wieczystym oraz na wpisy innych
praw i roszczeñ z wyj¹tkiem roszczeñ
dotycz¹cych hipotek (np. s³u¿ebnoci gruntowe i osobiste, zastaw z wyj¹tkiem hipotek);
 czwarty  przeznaczony jest na wpisy dotycz¹ce hipotek ( s³ownie kwotê hipoteki i pieni¹dz w jakim jest wyra¿ona, jej rodzaj i charakter).
Je¿eli przedstawiony przez sprzedaj¹cego wypis z ksiêgi wieczystej jest stary z przed kilku miesiêcy, mo¿emy sami
sprawdziæ jego aktualnoæ w s¹dzie rejonowym w³aciwym dla miejsca po³o¿enia danej nieruchomoci. Ksiêgi wieczyste s¹ jawne, ka¿dy ma prawo w
obecnoci pracownika s¹du bezp³atnie
je przegl¹daæ.
Nastêpnie sprawdzamy miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e dzia³ka która
nam siê podoba nie jest przeznaczona
pod zabudowê, lub jest przeznaczona
pod zabudowê ale rodzaj i charakter
zabudowy nam nie odpowiada, albo ¿e
w pobli¿u interesuj¹cej nas dzia³ki zaprojektowano drogê szybkiego ruchu.
Mo¿emy to sprawdziæ w miejscowym
planie zagospodarowanie przestrzennego. Sk³ada siê on z czêci tekstowej, któr¹ jest uchwa³a rady gminy oraz z czêci
graficznej (stanowi¹cej za³¹cznik do
uchwa³y). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala siê
przeznaczenie terenu oraz sposób zagospodarowania i zabudowy.
S¹ w nim okrelone:
 przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
 zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego;
 zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
 zasady ochrony dziedzictwa kulturo-

wego i zabytków oraz dóbr kultury
wspó³czesnej;
 wymagania wynikaj¹ce z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych;
 parametry i wskaniki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaniki intensywnoci zabudowy;
 granice i sposoby zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie;
 szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoci;
 szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
u¿ytkowaniu w tym zakaz zabudowy;
 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
Ka¿dy ma prawo wgl¹du do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mo¿e te¿ otrzymaæ wypis
i wyrys z planu, w którym s¹ wymienione ustalenia planu w odniesieniu do
konkretnej dzia³ki.
Mo¿emy te¿ nabyæ prawo u¿ytkowania wieczystego.
U¿ytkowanie wieczyste jest form¹
w³adania rzecz¹ cudz¹. Ustanawia siê je
zazwyczaj na 99 lat, w wyj¹tkowych sytuacjach na krócej, nie mniej jednak ni¿
40 lat. U¿ytkownik wieczysty mo¿e podobnie jak w³aciciel zbyæ to prawo lub
go obci¹¿yæ. Zobowi¹zany jest jednak
dom wnoszenia op³at przez ca³y okres
na jaki zosta³o ustanowione prawo u¿ytkowania wieczystego. Obowi¹zek wnoszenia op³at wi¹¿e te¿ ka¿dego kolejnego nabywcê tego prawa. Op³aty wnosi
siê w terminie do 31 marca ka¿dego
roku (z góry za ca³y rok). Na wniosek
u¿ytkownika wieczystego w³aciwy organ mo¿e ustaliæ inny termin zap³aty,
pod warunkiem jednak, ¿e nie przekroczy ona danego roku kalendarzowego.

Wysokoæ op³at rocznych odpowiada
procentowej stawce liczonej od wartoci nieruchomoci. Wysokoæ stawek
procentowych op³at rocznych uzale¿niona jest od celu na jaki nieruchomoæ
zosta³a oddana w u¿ytkowanie wieczyste. Cel ten musi zostaæ okrelony
w umowie. Wysokoæ op³aty rocznej z
tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowej mo¿e byæ aktualizowana, nie czêciej jednak ni¿ raz w
roku. Przy nabywaniu prawa u¿ytkowania wieczystego do nieruchomoci nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, czy zbywaj¹cy jest ujawniony w ksiêdze wieczystej jako u¿ytkownik wieczysty.
S¹ sytuacje gdy gmina ma prawo
pierwokupu nieruchomoci.
Je¿eli kupujemy niezabudowan¹ dzia³kê gruntu, lub prawo u¿ytkowania wieczystego do niezabudowanej dzia³ki
gruntu, której w³asnoæ lub u¿ytkowanie
wieczyste sprzedaj¹cy naby³ od Skarbu
pañstwa lub od gminy, musimy liczyæ siê
z tym, ¿e gmina mo¿e skorzystaæ z prawa pierwokupu tej nieruchomoci. Prawo pierwokupu wykonuje siê po cenie
ustalonej miêdzy stronami w umowie
sprzeda¿y. Prawo pierwokupu wykonuje
wójt, burmistrz lub prezydent miasta w
terminie 2 miesiêcy od dnia otrzymania
zawiadomienia o treci umowy sprzeda¿y, zawiadomienie takie zazwyczaj przesy³a notariusz sporz¹dzaj¹cy umowê
sprzeda¿y w formie aktu notarialnego 
warunkowa umowa sprzeda¿y. Sprzeda¿
nieruchomoci mo¿e nast¹piæ dopiero,
jeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wykonaj¹ prawa pierwokupu.
Je¿eli skorzystamy z powy¿szych informacji na pewno uda nam siê bezpiecznie kupiæ dzia³kê i wybudowaæ na
niej dom.
Rafa³ Wojewoda
Inspektor w Referacie
Geodezji i Gospodarki Gruntami

Ustalenie warunków zabudowy
Od 11 lipca 2003 roku, ze wzglêdu na
zmianê przepisów Ustawy z dnia
7.07.1994 r. Prawo budowlane sytuacja Inwestorów staraj¹cych siê o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowê jest ró¿na 
zale¿y od tego czy teren gdzie inwestycja
ma powstaæ objêty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
czy te¿ pozbawiony tego planu.
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Na terenach gdzie plan miejscowy istnieje, decyzja o pozwoleniu na budowê
wydawana jest przez Starostê Powiatowego (w Gminie Lesznowola w Filii Starostwa
Powiatowego w Piasecznie, z siedzib¹
w Urzêdzie Gminy) wprost na podstawie
tego planu  organ wydaj¹cy decyzjê ma
obowi¹zek sprawdziæ zgodnoæ projektu
zagospodarowania dzia³ki lub terenu m.in.

w³anie z planem, który jest prawem miejscowym a jego ustalenia s¹ wi¹¿¹ce zarówno dla Inwestorów jak i organu wydaj¹cego decyzjê.
Tam jednak, gdzie planu miejscowego
nie ma wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowê musi byæ poprzedzone uzyskaniem przez Inwestora decyzji o warunkach
zabudowy wydanej przez wójta ( lub od-
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powiednio Burmistrza, Prezydenta), lub,
je¿eli dotyczy to inwestycji wymienionych
w ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomociami (tzw. celów publicznych) decyzji o lokalizacji celu publicznego.
Generalnie, ustawodawcy zale¿y na tym,
aby w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym uwzglêdnione zosta³y wymagania tzw. ³adu przestrzennego, czyli
takie ukszta³towanie przestrzeni, które
tworzy harmonijn¹ ca³oæ oraz uwzglêdnia
w uporz¹dkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne,
spo³eczno-gospodarcze, rodowiskowe,
kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy winien zawieraæ:
1. okrelenie granic terenu objêtego
wnioskiem przedstawionych na kopii
mapy zasadniczej w skali 1:500,
2. charakterystykê inwestycji obejmuj¹c¹:
 okrelenie zapotrzebowania na wodê,
energiê oraz sposób odprowadzenia
cieków, a tak¿e innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej,
 okrelenie planowanego sposobu zagospodarowania oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w
tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych
przedstawione w formie opisowej i graficznej,
 okrelenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz
jej wp³yw na rodowisko.
Zgodnie z Ustaw¹ z dnia 27 marca 2004
roku O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717) wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest
mo¿liwe jedynie w przypadku ³¹cznego
spe³nienia nastêpuj¹cych warunków:

1) co najmniej jedna dzia³ka s¹siednia, dostêpna z tej samej drogi publicznej jest
zabudowana w sposób pozwalaj¹cy na
okrelenie wymagañ dotycz¹cych nowej zabudowy w zakresie:
 kontynuacji funkcji,
 parametrów, cech i wskaników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ( w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnoci wykorzystania terenu.
2) teren ma dostêp do drogi publicznej,
3) istniej¹ce lub projektowane uzbrojenie
terenu jest wystarczaj¹ce dla zamierzenia budowlanego (potwierdzaj¹ to
umowy zawarte miêdzy w³aciw¹ jednostk¹ organizacyjn¹ a inwestorem),
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na
zmianê przeznaczenia gruntów rolnych
i lenych na cele nierolnicze i nielene
(potwierdzaj¹ to wypisy z rejestru gruntów),
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrêbnymi.
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy poprzedzone jest analiz¹ obszaru wokó³ dzia³ki, na której planowana jest inwestycja przeprowadzona zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia ministra infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagañ dotycz¹cych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. nr 164 poz. 1588).
Decyzjê o warunkach zabudowy wydaje siê po uzgodnieniu z wojewod¹, zarz¹dem województwa oraz zarz¹dem powiatu w zakresie zadañ samorz¹dowych i rz¹dowych.

W odniesieniu do tego samego terenu
decyzjê o warunkach zabudowy mo¿na
wydaæ wiêcej ni¿ jednemu wnioskodawcy, dorêczaj¹c odpis decyzji do wiadomoci pozosta³ym wnioskodawcom i w³acicielowi lub u¿ytkownikowi wieczystemu
nieruchomoci.
Zupe³n¹ nowoci¹ w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
jest przepis (art. 63 ust. 5), który daje mo¿liwoæ przeniesienia decyzji o warunkach
zabudowy na rzecz innej osoby, je¿eli
przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postêpowaniu o przeniesienie decyzji s¹ jedynie podmioty, miêdzy którymi ma byæ dokonane
jej przeniesienie (do 10 lipca 2003 r. mo¿liwoæ przeniesienia decyzji dotyczy³a wy³¹cznie pozwolenia na budowê zgodnie
z art. 40 ustawy Prawo budowlane).
Tereny Gminy Lesznowola objête s¹
w 90% planami zagospodarowania przestrzennego (41 obowi¹zuj¹cych planów
miejscowych) co znacznie przyspiesza proces budowlany i stanowi zachêtê do lokalizacji inwestycji w³anie w naszej Gminie.
W Referacie Urbanistyki i Planowania
Przestrzennego (Urz¹d Gminy ul. Gminnej
Rady Narodowej 60 pok.112) otrzymaæ
mo¿na szczegó³owe wskazówki jak przygotowaæ wniosek o wydanie warunków zabudowy (nie ma obowi¹zku, aby przygotowywa³ go projektant). Analiza obszaru
oraz przygotowanie projektu decyzji trwa
ok. 1 miesi¹ca, termin wydania decyzji od
uzgodnieñ zewnêtrznych (³¹cznie ok.
2 miesiêcy).
Ma³gorzata Weidl
Kierownik Referatu Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego

Zg³oszenie do u¿ytkowania i pozwolenie
na u¿ytkowanie obiektu budowlanego
Ustawa Prawo budowlane przewiduje
dwa tryby formalnego zakoñczenia budowy: zawiadomienie o zakoñczeniu budowy albo uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na u¿ytkowanie.

TYLKO ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zakoñczeniu budowy
jest trybem uproszczonym  nadzór budowlany bada jedynie z³o¿on¹ przez inwestora dokumentacjê i jeli uzna j¹ za
prawid³ow¹, bez przeprowadzenia kontro-

li na budowie, milcz¹co zgadza siê na rozpoczêcie u¿ytkowania obiektu. Trzeba jednak odczekaæ 21 dni.

KIEDY POZWOLENIE

Inaczej jest, gdy na inwestorze ci¹¿y
obowi¹zek uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie. Przed 31 maja 2004 r. organy wydaj¹ce pozwolenie na budowê
mog³y go nak³adaæ, gdy dosz³y do wniosku, ¿e jest ono potrzebne. Teraz wynika to tylko z prawa budowlanego. Po-

zwolenie na u¿ytkowanie trzeba uzyskaæ, gdy:
 inwestor, choæ nie zakoñczy³ budowy,
zamierza korzystaæ z gotowej czêci
obiektu,
 obiekt wymieniono w za³¹czniku do
ustawy okrelaj¹cym kategorie obiektów budowlanych,
 inspektor nadzoru budowlanego
stwierdzi³, ¿e obiekt narusza warunki
pozwolenia na budowê, wstrzyma³ budowê i nakaza³ inwestorowi doprowa-
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dzenie jej do zgodnoci z pozwoleniem
na budowê. A tak¿e w przypadku decyzji o legalizacji samowoli budowlanej, która zawiera równoczenie obowi¹zek uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie.

JAKIE DOKUMENTY

Zarówno do zawiadomienia o zakoñczeniu budowy, jak i do wniosku o udzielenie pozwolenia na u¿ytkowanie nale¿y
do³¹czyæ:
a) orygina³ dziennika budowy,
b) owiadczenie kierownika budowy:
 o zgodnoci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowê oraz przepisami,
 o doprowadzeniu do nale¿ytego stanu
i porz¹dku terenu budowy,
 owiadczenie o w³aciwym zagospodarowaniu terenów przyleg³ych, je¿eli
eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzale¿niona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
c) protoko³y badañ i sprawdzeñ,
d inwentaryzacjê geodezyjn¹ powykonawcz¹.
Jeli podczas budowy wprowadzilimy
nieznaczne zmiany do projektu i warunków pozwolenia na budowê, to nale¿y
do³¹czyæ rysunki z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby opis uzupe³niaj¹cy.
W tym przypadku trzeba do³¹czyæ jeszcze
owiadczenie projektanta i inspektora
nadzoru, ( jeli zosta³ on ustanowiony).
Nadzór budowlany odmawia wydania
pozwolenia na u¿ytkowanie, jeli dokumenty te nie zostan¹ z³o¿one. Nie ma gotowych wzorów ( druków) zawiadomienia
o zakoñczeniu budowy oraz wniosku o po-

zwolenie na u¿ytkowanie. Wystarczy postêpowaæ zgodnie z zasadami takimi, jak
przy pisaniu podañ  wypisaæ dane swoje
i organu, do którego kierujemy pismo, podaæ adres budowy, o któr¹ chodzi.

KOGO ZAWIADOMIÆ

Jeli na inwestora zosta³ na³o¿ony obowi¹zek uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie, inwestor powinien zawiadomiæ o
zakoñczeniu budowy i zamiarze u¿ytkowania nastêpuj¹ce organy:
 Inspekcjê Ochrony rodowiska,
 Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹,
 Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy,
 Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹.
Je¿eli powy¿sze organy nie zajm¹ stanowiska w ci¹gu 14 dni od otrzymania zawiadomienia, przyjmuje siê, ¿e nie zg³aszaj¹ uwag i sprzeciwu.
U¿ytkowanie bez wymaganego pozwolenia lub zg³oszenia ³¹czy siê obecnie z
kar¹ pieniê¿n¹, do której stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce kar za nieprawid³owoci stwierdzone podczas obowi¹zkowej kontroli.

ZACHOWAJ PROTOKÓ£
Z KONTROLI

Przed 31 maja 2004 r. nielegalne u¿ytkowanie by³o po³¹czone z bezzw³oczn¹
kontrol¹ obiektu. Wed³ug nowych zasad
kontrola budowy jest obowi¹zkowa jedynie po z³o¿eniu wniosku o pozwolenie na
u¿ytkowanie. Inspektor nadzoru budowlanego, zanim je wyda, musi, bowiem
stwierdziæ, czy jest prowadzona zgodnie
z ustaleniami i warunkami okrelonymi
w pozwoleniu na budowê. W szczególnoci kontroluje zgodnoæ obiektu z pro-

jektem zagospodarowania dzia³ki lub terenu i z projektem architektoniczno-budowlanym  sprawdza np. kubaturê, powierzchniê zabudowy, wysokoæ czy szerokoæ budynku, wykonanie widocznych
elementów nonych uk³adu konstrukcyjnego, geometriê dachu, wykonanie instalacji czy wyroby budowlane u¿yte do budowy ze szczególnym uwzglêdnieniem
bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego oraz
wyroby budowlane szczególnie istotne dla
bezpieczeñstwa konstrukcji i bezpieczeñstwa po¿arowego.
Kontrolê przeprowadza urzêdnik (inspektor) zatrudniony w powiatowym lub
wojewódzkim inspektoracie nadzoru budowlanego, posiadaj¹cy uprawnienia budowlane. Dzia³a na podstawie wniosku inwestora o pozwolenie na u¿ytkowanie,
który jest jednoczenie wezwaniem do
przeprowadzenia kontroli. Udzia³ inwestora w kontroli jest obowi¹zkowy.
Po kontroli zostaje sporz¹dzony protokó³ w trzech egzemplarzach i jeden trafia do inwestora, który jest stron¹ w postêpowaniu w sprawie pozwolenia na
u¿ytkowanie. Protokó³ powinien byæ
przechowywany przez w³aciciela lub zarz¹dcê przez czas istnienia obiektu budowlanego.
Jeli wszystko jest w porz¹dku, mo¿na
rozpocz¹æ u¿ytkowanie; jeli kontrola wyka¿e niecis³oci, w protokole zostaj¹
okrelone warunki, na jakich bêdzie mo¿na (lub nie) u¿ytkowaæ obiekt.
Adam Wiklak
Inspektor Wydzia³u
Architektoniczno-Budowlanego
Starostwa Powiatowego w Piasecznie
Filia w Lesznowoli

Rejestracja samochodów z zagranicy
W³aciciel pojazdu sprowadzonego z
terytorium pañstwa cz³onkowskiego
Unii Europejskiej jest obowi¹zany zarejestrowaæ pojazd na terytorium Polski
w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Od 1 maja 2004 r. przy pierwszej rejestracji na terytorium RP pojazdów sprowadzonych z zagranicy bêd¹
mia³y zastosowanie przepisy zawarte
w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z 4 maja 2004 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. nr 110, poz.
1169), w art. 115 ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz. 257) oraz
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w art. 141 ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. nr 54, poz. 535)  informacja Ministerstwa Infrastruktury.
W przypadku zg³oszenia do pierwszej rejestracji na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z zagranicy jego w³aciciel do³¹cza do wniosku o rejestracjê
nastêpuj¹ce dokumenty:
1. dowód w³asnoci pojazdu,
2. dowód rejestracyjny, je¿eli pojazd by³
zarejestrowany,
3. dowód odprawy celnej przywozowej,
je¿eli pojazd zosta³ sprowadzony
z terytorium pañstwa trzeciego (tj.
nie nale¿¹cego do Unii Europejskiej)

4. dokument potwierdzaj¹cy zap³atê akcyzy na terytorium RP  je¿eli samochód zosta³ sprowadzony z terytorium pañstwa cz³onkowskiego
5. zawiadczenie wydane przez w³aciwy organ potwierdzaj¹ce: uiszczenie
podatku od towarów i us³ug  je¿eli
pojazd zosta³ sprowadzony z terytorium pañstwa cz³onkowskiego  lub
brak obowi¹zku uiszczenia takiego
podatku.
6. zawiadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu
(z wy³¹czeniem np. nowych samochodów osobowych).
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Wymóg zawarty w pkt. 5 nie bêdzie
dotyczy³ nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ci¹gnika rolniczego, motocykla i motoroweru, który uzyska³ w odniesieniu do poszczególnych tych pojazdów wiadectwo homologacji wydane zgodnie ze wspólnotow¹ procedur¹ homologacji przez w³aci-

wy organ pañstwa cz³onkowskiego Unii
Europejskiej.
Zawiadczenie o uiszczeniu VAT-u,
w przypadkach okrelonych w przepisach
o podatku od towarów i us³ug mo¿e byæ
zast¹pione faktur¹ z wyszczególnion¹
kwot¹ podatku od towarów i us³ug . Dokumentów potwierdzaj¹cych zap³atê ak-

cyzy w Polsce oraz zawiadczenie o zap³aconym podatku VAT nie trzeba przedstawiæ w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy przed 1 maja 2004 r.,
je¿eli w³aciciel dokona³ ostatecznej odprawy celnej przywozowej tego pojazdu
i do³¹czy³ do wniosku o jego rejestracjê
dowód potwierdzaj¹cy tak¹ odprawê.

WYMIANA PRAW JAZDY
Prawa jazdy

Od 1 lipca 1999 r. wydawane s¹ ju¿
nowe prawa jazdy: wtórniki i uzyskane
po raz pierwszy.
Sukcesywna wymiana starych na
nowe rozpoczê³a siê od 1 lipca 2000 r.
i potrwa do koñca czerwca 2006 r.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e prawa jazdy:
 Wydane przed 1984 rokiem nale¿a³o wymieniæ do 31.03.2003 r.
 Wydane miêdzy 01.01.1984 r. a
30.04.1993 r. nale¿y wymieniæ do
30.06.2004 r.
 Wydane po 01.05.1993 r. nale¿y wymieniæ do koñca 2006 r.
Je¿eli prawo jazdy nie zosta³o dotychczas wymienione, a termin wymiany up³yn¹³, nale¿y niezw³ocznie zg³osiæ siê do wydzia³u komunikacji i wymieniæ na nowe!!!
Aby wymieniæ prawo jazdy nale¿y zg³osiæ siê do Wydzia³u Komunikacji w miejscu zamieszkania. Trzeba wype³niæ w³aciwy formularz, zamówienie ze wzorem
podpisu, do³¹czyæ aktualn¹ fotografiê o
wymiarach 3.5 na 4.5 cm przedstawiaj¹c¹
osobê bez nakrycia g³owy i okularów z
ciemnymi szk³ami, lewy pó³profil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego owietlenia twarzy., kserokopiê starego prawa jazdy.
Koszt wymiany prawa jazdy na dzieñ
dzisiejszy wynosi 70 z³ + 1 z³ ewidencja.
Prawa jazdy nie wymienione w terminie,
bêd¹ traciæ swoj¹ wa¿noæ, tzn. nie bêd¹ stanowi³y dokumentu potwierdzaj¹cego uprawnienia do kierowania okrelonego rodzaju pojazdów.
Od 01.01.2001 r. wszystkie sprawy
zwi¹zane z rejestracj¹ pojazdów oraz
wydawaniem praw jazdy realizowane s¹
w dalszym ci¹gu w Urzêdzie Gminy
Lesznowola  w formie stanowiska pracy Wydzia³u Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Czy zawsze nale¿y wzywaæ policjê do
kolizji drogowej?
Policjê zawsze nale¿y wezwaæ, gdy:
 Kto z uczestników wypadku zosta³
ranny;
 Pojawia siê problem z ustaleniem
winnego;
 Dokumenty (np. prawo jazdy albo polis) którego z uczestników wypadku budz¹ w¹tpliwoci, np., s¹ poplamione, podarte lub wygl¹daj¹ na
przerobione;
 Kierowca jednego z samochodów nie
posiada przy sobie dokumentów.
Kiedy kolizja aut jest niegrona, nie
trzeba wzywaæ policji, nale¿y spisaæ
w³asny protokó³, by wyjaniæ jak do wypadku dosz³o.
Protokó³ powinien zawieraæ:
 Datê, godzinê oraz miejsce st³uczki 
aby towarzystwo ubezpieczeniowe,
któremu przedstawi siê owiadczenie, nie mia³o ¿adnych w¹tpliwoci,
¿e do tej kolizji w ogóle dosz³o.
 Musi byæ podany dok³adny numer polisy sprawcy wypadku, a tak¿e numer
jego dowodu rejestracyjnego i prawa
jazdy, nale¿y sprawdziæ, czy dokumenty s¹ wa¿ne, a ubezpieczenie op³acone.
 inaczej mo¿na mieæ k³opoty z uzyskaniem pieniêdzy z jego polisy OC.
 Opisuj¹c przebieg wypadku nale¿y pamiêtaæ, by zamieciæ informacjê o wszystkich
znakach drogowych  znajduj¹cych siê
w miejscu zdarzenia, po³o¿eniu pojazdów bior¹cych udzia³ w kolizji. Mo¿na
narysowaæ szkic miejsca zdarzenia i sytuacji, jaka siê wydarzy³a i do³¹czyæ go
do owiadczenia.
 Nale¿y okreliæ uszkodzenia samochodów  (sprawca wypadku powinien
nalegaæ, by wszystko by³o dok³adnie
opisane, poniewa¿ to on poniesie
koszt naprawy).
 Trzeba pamiêtaæ, by sprawca wypadku
jasno stwierdzi³, ¿e wina le¿y po jego

stronie.  To podstawowa informacja
dla firmy ubezpieczeniowej! Bez niej
nie bêdzie mo¿na uzyskaæ odszkodowania.
 Powinny byæ odnotowane wszystkie
dane wiadków kolizji.  Przydadz¹
siê, gdyby siê okaza³o, ¿e sprawca postanowi³ zmieniæ wersjê wydarzeñ
i mo¿emy mieæ k³opoty z odzyskaniem pieniêdzy od ubezpieczyciela.
Aleksandra Wysocka
Alicja Oziemska
Stanowisko ds. Komunikacji

Prawo jazdy
i dowód rejestracyjny w UE
Od pocz¹tku maja tego roku wydawane s¹ nowe unijne prawa jazdy, podobne do dotychczasowych.
Nie planuje siê jednak wymiany dotychczasowych praw jazdy, które
nadal bêd¹ uznawane w Europie
(i nie tylko).
Prowadzenie pojazdu w pañstwach cz³onkowskich UE mo¿liwe
jest, jeli posiada siê prawo jazdy
wydane przez odpowiednie w³adze
danego kraju cz³onkowskiego. Jak
wynika z informacji Ministerstwa Infrastruktury i Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, polskie prawa
jazdy s¹ i bêd¹ uznawane na terytorium UE.
Miêdzynarodowe prawo jazdy konieczne jest jedynie, gdy w³adze danego pañstwa wymagaj¹ tego. Miêdzynarodowe prawo jazdy jest wydawane za op³at¹ przez ka¿dego starostê na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat. Okres jego
wa¿noci nie mo¿e jednak przekraczaæ terminu wa¿noci krajowego
prawa jazdy.
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Wpis do ewidencji janiej i szybciej
Wszystkie wnioski rejestrowe, w tym
tak¿e zg³oszenie do ZUS przedsiêbiorcy jako p³atnika i zg³oszenie do ubezpieczenia spo³ecznego, mo¿na sk³adaæ
w gminie albo w s¹dzie. Zale¿y to od
tego, czy przedsiêbiorca musi zarejestrowaæ siê w ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej prowadzonej przez gminê, czy w Krajowym Rejestrze Gospodarczym.
W ustawie o swobodzie dzia³alnoci
gospodarczej uchwalonej przez Sejm 28
maja 2004r. procedura dotycz¹ca rejestracji przedsiêbiorców bêd¹cych osobami fizycznymi zosta³a unormowana
bardziej szczegó³owo i janiej ni¿
w ustawie z 1999r. Nowoci¹ jest prowadzenie ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w gminie przez wójtów, burmistrzów, prezydentów jako organy rejestracyjne, w systemie informatycznym,
a tak¿e utworzenie Centralnej Informacji Ewidencji Dzia³alnoci Gospodarczej.
We wniosku o zarejestrowanie dzia³alnoci gospodarczej trzeba podawaæ
wiêcej informacji ni¿ dotychczas.
Oprócz dotychczasowych danych musi
znaleæ siê w nim NIP, (jeli firma taki
posiada), informacja o istnieniu lub nie
wspólnoci maj¹tkowej ma³¿eñskiej, informacja o umowie spó³ki cywilnej,(je-

li taka zosta³a zawarta), dane pe³nomocnika uprawnionego do prowadzenia
spraw firmy, (jeli przedsiêbiorca takiego pe³nomocnictwa udzieli³). Przedsiêbiorca ma te¿ podaæ adres do dorêczeñ.
Op³ata za wpis nadal wynosi 100 z³, a za
zmianê wpisu  50 z³. Taki wpis w Gminie Lesznowola wykonywany jest maksymalnie w ci¹gu 3 dni.
Wraz z momentem odbioru decyzji
o wpisie do ewidencji przedsiêbiorcy
wolno rozpocz¹æ dzia³alnoæ. Znacznym u³atwieniem jest z pewnoci¹ mo¿liwoæ z³o¿enia wszystkich wniosków
rejestrowych, w tym tak¿e zg³oszenie
do ZUS przedsiêbiorcy jako p³atnika
i zg³oszenia do ubezpieczenia spo³ecznego, w gminie albo w s¹dzie. Gmina,
czy s¹d s¹ tu porednikami zobowi¹zanymi do niezw³ocznego przekazania
wniosków o REGON, o nadanie NIP,
zg³oszenia aktualizacyjnego w zakresie
NIP, zg³oszenia do ZUS odpowiednim
organom. Jednak¿e gdy chodzi o ZUS
dopiero od 2007 r.
Informacje o przedsiêbiorcy i jego
dzia³alnoci s¹ znacznie obszerniejsze
ni¿ dotychczas. Oprócz danych wynikaj¹cych z wniosku, w ewidencji bêdzie
odnotowane ewentualne og³oszenie
upad³oci, wszczêcie postêpowania na-

prawczego, informacje o udzieleniu,
zmianie albo cofniêciu koncesji lub ojej
wyganiêciu, informacje o wpisie do rejestru dzia³alnoci reglamentowanej,
o uzyskaniu zezwolenia na dzia³alnoæ
lub licencji i ich cofniêciu. Informacje te
bêd¹ wpisywane z urzêdu, czyli z w³asnej inicjatywy gminy.
£ucja Jaworska
Inspektor w Referacie Ewidencji
Dzia³alnoci Gospodarczej

Zniesienie normy
EURO 2
Z dniem 1 maja br. zosta³a zniesiona dla pojazdów sprowadzonych
z zagranicy bariera dotycz¹ca koniecznoci dokumentowania przy
badaniu technicznym spe³nienia tzw.
normy Euro 2 w zakresie emisji zanieczyszczeñ. Jest to wynikiem rozporz¹dzenia ministra infrastruktury
z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbêdnego wyposa¿enia (Dz. U. nr 103, poz. 1085).

WIADCZENIA RODZINNE
Dnia 1 maja wesz³a w ¿ycie ustawa
o wiadczeniach rodzinnych, która ma
na celu ujednolicenie dotychczasowych
regulacji, oraz stworzenie jednego pe³nego katalogu wiadczeñ rodzinnych.
Rodziny, których miesiêczny dochód
wynosi 504,00 z³ netto na osobê lub
583,00 z³ netto na osobê w przypadku
rodzin wychowuj¹cych dziecko niepe³nosprawne, mog¹ liczyæ na: zasi³ek rodzinny, który wynosi 43,00 z³ miesiêcznie na pierwsze i drugie dziecko, 53,00
z³ miesiêcznie na trzecie dziecko i 66,00
z³ miesiêcznie na czwarte i kolejne
dziecko oraz dodatki do zasi³ku rodzinnego z tytu³u :
 urodzenia dziecka, zasi³ek jednorazowy w wysokoci 500,00 z³,
 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
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400,00 z³ miesiêcznie (UWAGA!!! Zasi³ek ten nie przys³uguje je¿eli rodzic
w okresie urlopu wychowawczego
korzysta z zasi³ku macierzyñskiego),
 samotnego wychowywania dziecka
i utraty prawa do zasi³ku dla bezrobotnych  w wysokoci 400,00 z³ miesiêcznie przez okres 3 lat nie d³u¿ej
jednak ni¿ do ukoñczenia przez
dziecko 7 roku ¿ycia,
 samotnego wychowywania dziecka 
w wysokoci 170,00 z³ miesiêcznie
lub 250,00 z³ miesiêcznie w przypadku wychowywania dziecka niepe³nosprawnego,
 kszta³cenia i rehabilitacji dziecka niepe³nosprawnego  w wysokoci
50,00 z³ miesiêcznie na dziecko do
ukoñczenia 5 roku ¿ycia i 70,00 z³
miesiêcznie na dziecko powy¿ej

5 roku ¿ycia do ukoñczenia 24 roku
¿ycia,
 rozpoczêcia roku szkolnego  jednorazowy p³atny w miesi¹cu wrzeniu w wysokoci 90,00 z³ (UWAGA!!! dzieci, które uczêszczaj¹ do
szkó³ ponadgimnazjalnych lub
ukoñczy³y 18 rok ¿ycia do dnia 5
wrzenia powinny dostarczyæ zawiadczenie ze szko³y o kontynuowaniu nauki),
 czêciowego pokrycia wydatków
zwi¹zanych z zamieszkaniem w miejscowoci w której znajduje siê siedziba szko³y ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej  w wysokoci
80,00 z³ miesiêcznie,
 pokrycia wydatków zwi¹zanych z zapewnieniem dziecku mo¿liwoci dojazdu z miejsca zamieszkania do
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miejscowoci, w której znajduje siê
siedziba szko³y ponadpodstawowej
lub ponadgimnazjalnej w wysokoci
40,00 z³ miesiêcznie.
Ustawa o wiadczeniach rodzinnych
wprowadza równie¿ wiadczenia opiekuñcze tzn. :
 zasi³ek pielêgnacyjny, który przys³uguje niepe³nosprawnemu dziecku,
osobie niepe³nosprawnej w wieku
powy¿ej 16 roku ¿ycia, je¿eli legitymuje siê orzeczeniem o znacznym
stopniu niepe³nosprawnoci, osobie, która ukoñczy³a 75 lat (pod warunkiem, ¿e nie pobiera dodatku
pielêgnacyjnego). Zasi³ek przys³uguje tak¿e osobie niepe³nosprawnej, w wieku powy¿ej 16 roku ¿ycia legitymuj¹cej siê orzeczeniem o
umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoci, je¿eli niepe³nosprawnoæ powsta³a w wieku do ukoñczenia 21 roku ¿ycia. Zasi³ek przys³uguje w wysokoci 144,00 z³ miesiêcznie.
 wiadczenie pielêgnacyjne z tytu³u
rezygnacji z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w celu opieki nad
dzieckiem niepe³nosprawnym  przys³uguje w wysokoci 420,00 z³ miesiêcznie.
Zasi³ki przys³uguj¹ rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu
dziecka lub osobie ucz¹cej siê do ukoñczenia 18 roku ¿ycia, lub nauki w szkole, jednak nie d³u¿ej ni¿ do 21 roku ¿ycia, albo 24 roku ¿ycia, je¿eli dziecko
kontynuuje naukê w szkole lub szkole
wy¿szej i legitymuje siê orzeczeniem
o niepe³nosprawnoci.
wiadczenia wyp³acane s¹ do 15 dnia
ka¿dego miesi¹ca, a w przypadku z³o¿enia wniosku w sprawie ustalenia prawa do zasi³ku rodzinnego po 5 dniu miesi¹ca wiadczenia za dany miesi¹c wyp³aca siê najpóniej do 15 dnia nastêpnego miesi¹ca.
Ustalaniem prawa do wiadczeñ rodzinnych, jak równie¿ wyp³at¹ zasi³ków
w naszej gminie zajmuje siê Gminny
Orodek Pomocy Spo³ecznej Dzia³
wiadczeñ Rodzinnych, który mieci siê
w pokoju 7, telefon 757-92-32 wew.
204.
Aleksandra Winiewska
Gminny Orodek
Pomocy Spo³ecznej
Dzia³ wiadczeñ Rodzinnych

Zawarcie ma³¿eñstwa
 lub cywilny czy konkordatowy?
Kodeks rodzinny i opiekuñczy przewiduje dwa sposoby zawarcia ma³¿eñstwa: cywilny  przed kierownikiem
Urzêdu Stanu Cywilnego lub konkordatowy  gdy ma³¿eñstwo zawarte przed
duchownym zostaje uznane przez Pañstwo i wywiera skutki cywilnoprawne.
W pierwszym przypadku ma³¿eñstwo
zostaje zawarte gdy kobieta i mê¿czyzna jednoczenie obecni z³o¿¹ przed
kierownikiem USC owiadczenia, ¿e
wstêpuj¹ ze sob¹ w zwi¹zek ma³¿eñski.
W drugim przypadku ma³¿eñstwo zostaje zawarte je¿eli kobieta i mê¿czyzna
zawieraj¹cy zwi¹zek ma³¿eñski podlegaj¹cy prawu wewnêtrznemu okrelonego
w ustawie kocio³a albo zwi¹zku wyznaniowego, w obecnoci duchownego z³o¿¹ zgodne owiadczenie woli jednoczesnego zawarcia ma³¿eñstwa podlegaj¹cego prawu polskiemu i nastêpnie kierownik USC sporz¹dzi akt ma³¿eñstwa.
Ta forma lubu wprowadzona 15 listopada 1998 r. cieszy siê wród m³odych
par du¿¹ popularnoci¹.
Mo¿liwoæ zawierania ma³¿eñstw wyznaniowych ze skutkami w prawie polskim maj¹: Koció³ Katolicki, Polski Autokefaliczny Koció³ Prawos³awny, Koció³ Ewangelicko-Augsburski w RP, Koció³ Ewangelicko-Reformowany w RP,
Koció³ Ewangelicko-Metodystyczny w
RP, Koció³ Chrzecijan Baptystów w RP,
Koció³ Adwentystów Dnia Siódmego
w RP, Koció³ Polskokatolicki w RP, Koció³ Starokatolicki Mariawitów w RP, Koció³ Zielonowi¹tkowy w RP oraz gminy wyznaniowe ¿ydowskie w RP.
Je¿eli osoby, które zamierzaj¹ wst¹piæ w zwi¹zek ma³¿eñski wybra³y ju¿
formê lubu, to musz¹ za³atwiæ jeszcze
kilka formalnoci w USC.
Zarówno do zawarcia ma³¿eñstwa
w formie cywilnej, jak i do uzyskania zawiadczenia o braku okolicznoci wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³¿eñstwa, narzeczeni zobowi¹zani s¹ przedstawiæ lub
z³o¿yæ kierownikowi USC niezbêdne
dokumenty okrelone w ustawie  prawo o aktach stanu cywilnego.
Przedstawiæ nale¿y dowody stwierdzaj¹ce to¿samoæ oraz z³o¿yæ odpisy
skrócone aktów urodzenia, a tak¿e dowód ustania lub uniewa¿nienia ma³¿eñstwa, je¿eli zainteresowany by³ ju¿ kiedy ma³¿onkiem. Dowodem ustania ma³-

¿eñstwa jest np. odpis skrócony aktu
zgonu poprzedniego ma³¿onka, odpis
skrócony aktu ma³¿eñstwa z adnotacj¹
o jego rozwi¹zaniu przez rozwód lub o
uniewa¿nieniu ma³¿eñstwa albo odpis
prawomocnego orzeczenia s¹du o rozwodzie lub uniewa¿nieniu ma³¿eñstwa.
Trzeba te¿ z³o¿yæ pisemne zapewnienie,
¿e nie wie siê o istnieniu okolicznoci
wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³¿eñstwa, np.
zbyt bliskie pokrewieñstwo, pozostawanie przez któr¹ z osób w innym ma³¿eñstwie, relacja przysposabiaj¹cy 
przysposobiony, zbyt niski wiek. Jeli
chodzi o wiek narzeczonych to zarówno kobieta i mê¿czyzna musz¹ mieæ
ukoñczone 18 lat.
W szczególnych przypadkach dziewczyna, która nie ukoñczy³a jeszcze 18
lat musi przedstawiæ zezwolenie s¹du
opiekuñczego na zawarcie ma³¿eñstwa.
Cudzoziemiec natomiast powinien z³o¿yæ dodatkowo dokument stwierdzaj¹cy, ¿e zgodnie z prawem ojczystym
mo¿e zawrzeæ ma³¿eñstwo. Je¿eli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do
przezwyciê¿enia przeszkody, s¹d w postêpowanie nieprocesowym na wniosek
cudzoziemca mo¿e go zwolniæ od z³o¿enia dokumentu.
Ma³¿eñstwo w formie cywilnej nie
mo¿e byæ zawarte przed up³ywem miesi¹ca od dnia kiedy osoby, które zamierzaj¹ je zawrzeæ z³o¿y³y kierownikowi
USC dokumenty i zapewnienie, o którym by³a mowa wy¿ej. Jednak¿e kierownik USC mo¿e zezwoliæ na zawarcie
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ma³¿eñstwa przed up³ywem tego terminu, je¿eli przemawiaj¹ za tym wa¿ne
wzglêdy. Zawarcie ma³¿eñstwa nastêpuje w uroczystej formie, w obecnoci
dwóch pe³noletnich wiadków. Przepisy pozostawiaj¹ zainteresowanym swobodê wyboru USC, w którym chc¹ wzi¹æ
lub cywilny. Mo¿e to byæ zarówno USC
jednego z zainteresowanych, jak i ka¿dy inny w Polsce.
Natomiast osobom, które chc¹ wzi¹æ
lub konkordatowy, kierownik USC wydaje zawiadczenie, stwierdzaj¹ce brak
okolicznoci wy³¹czaj¹cych zawarcie
ma³¿eñstwa oraz treæ i datê z³o¿onych
przed nim owiadczeñ w sprawie nazwisk przysz³ych ma³¿onków i ich dzieci. Zawiadczenie to traci moc po up³ywie 3 miesiêcy od dnia jego wydania.
Bez takiego zawiadczenia duchowny nie mo¿e udzieliæ lubu konkordatowego. Niezw³ocznie po z³o¿eniu przez
parê m³od¹ owiadczeñ o woli zawarcia
ma³¿eñstwa ksi¹dz sporz¹dza stosowne
zawiadczenie, które podpisuj¹ m³odzi
i pe³noletni wiadkowie. Nastêpnie
przed up³ywem piêciu dni od daty zawarcia ma³¿eñstwa przekazuje je do
Urzêdu Stanu Cywilnego  w³aciwego
ze wzglêdu na miejsce gdzie odby³ siê
lub i na tej podstawie kierownik USC
sporz¹dza akt ma³¿eñstwa.
Nale¿y tak¿e wspomnieæ o mo¿liwociach co do wyboru nazwiska. Zasad¹
jest, ¿e o zmianie nazwiska decyduje wy³¹cznie wola osoby zainteresowanej 

ka¿dy z ma³¿onków sk³ada w tej sprawie owiadczenie przed kierownikiem
USC. Owiadczenie takie mo¿na z³o¿yæ
bezporednio po zawarciu ma³¿eñstwa
albo przed sporz¹dzeniem przez kierownika USC zawiadczenia do lubu
konkordatowego. Mo¿liwoci jest wiele. Ma³¿onkowie mog¹ nosiæ nazwisko
wspólne, nazwisko bêd¹ce dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich (niekoniecznie mê¿a), ka¿de z ma³¿onków
mo¿e zachowaæ swoje dotychczasowe
nazwisko albo po³¹czyæ z nim dotychczasowe nazwisko wspó³ma³¿onka.
Nowe nazwisko utworzone w wyniku
po³¹czenia nie mo¿e sk³adaæ siê z wiêcej ni¿ dwóch cz³onów. Nie mo¿na tak¿e wymieniæ siê nazwiskami. Jeli ma³¿onkowie nie bêd¹ nosili wspólnego
nazwiska, to w takim przypadku powinni podj¹æ decyzjê o nazwisku jakie bêd¹
nosi³y ich dzieci. W razie braku takiej
decyzji dzieci nosz¹ nazwisko ojca.
Je¿eli po pewnym czasie oka¿e siê,
¿e wybór nazwiska przy zawarciu ma³¿eñstwa nie by³ decyzj¹ s³uszn¹, to mo¿na je ewentualnie zmieniæ, sk³adaj¹c
umotywowany wniosek do starosty powiatowego, który wydaje w tej sprawie
decyzjê na podstawie ustawy o zmianie
imion i nazwisk.
Warto przypomnieæ tak¿e inny wa¿ny aspekt zawarcia ma³¿eñstwa. Wywo³uje ono skutki nie tylko w sferze osobistej ale i maj¹tkowej. Stosunki maj¹tkowe w ma³¿eñstwie mog¹ opieraæ siê na

wspólnoci ustawowej lub ma³¿eñskiej
umowie maj¹tkowej czyli tzw. intercyzie. Celem intercyzy jest odst¹pienie od
wspólnoci ustawowej i okrelenie przez
ma³¿onków, w sposób dobrowolny, zasad przynale¿noci poszczególnych
sk³adników maj¹tkowych do maj¹tku
wspólnego lub do maj¹tków odrêbnych.
Intercyza jest to umowa zawarta u notariusza. Akt notarialny mo¿e byæ zawarty przed lubem jak równie¿ i po. Umowa ta ma za zadanie regulowaæ relacje
maj¹tkowe miêdzy ma³¿onkami. Jeli
zostanie spisana przed lubem, obowi¹zuje dopiero po zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego, jeli za póniej wówczas
obowi¹zuje od daty podpisania.
Jeli m³oda para nie zdecyduje siê na
intercyzê, to z mocy samego prawa
z chwil¹ zawarcia ma³¿eñstwa powstaje
miêdzy nimi wspólnoæ ustawowa.
Wspólnoæ ta istnieje przez ca³y czas
trwania ma³¿eñstwa  o ile ma³¿onkowie
nie zdecyduj¹ inaczej (intercyza). Mo¿e
j¹ zakoñczyæ tak¿e ustanie ma³¿eñstwa
(bez wzglêdu na przyczynê ustania), zniesienie wspólnoci przez s¹d, ubezw³asnowolnienie jednego z ma³¿onków lub
orzeczenie o separacji.
Wszystkim zainteresowanym zawarciem ma³¿eñstwa z przyjemnoci¹ udzielimy ka¿dej informacji w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Lesznowoli. Serdecznie
zapraszamy.
Ewa Lewandowska
kierownik USC

DOKUMENTACJA EMERYTALNA DLA ZUS
Aby otrzymaæ emeryturê, trzeba dope³niæ wiele formalnoci. Postêpowanie
o uzyskanie wiadczenia nie jest skomplikowane. Trzeba jednak znaæ podstawowe zasady  wiedzieæ, jak wype³niæ
wniosek, jakie dokumenty do niego do³¹czyæ.
Przyznanie emerytury nastêpuje na
wniosek. Musi go z³o¿yæ osoba zainteresowana albo jej pe³nomocnik. Wniosek powinien zawieraæ: imiê i nazwisko
osoby ubiegaj¹cej siê o wiadczenie,
datê urodzenia, pesel, NIP, miejsce zamieszkania, wskazanie rodzaju wiadczenia, o które siê ubiega, podpis osoby uprawnionej do zg³oszenia wniosku.
Najlepiej z³o¿yæ wniosek na formularzu ZUS Rp-1. Wype³niaj¹c taki formu-
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larz osoba zainteresowana ma pewnoæ,
¿e poda wszystkie niezbêdne dane wymagane przez ZUS do przyznania emerytury. Wniosek nale¿y z³o¿yæ w organie rentowym bezporednio lub za porednictwem p³atnika sk³adek.
Dla ustalenia, od którego miesi¹ca
ZUS wyp³aci emeryturê, bardzo wa¿na
jest data zg³oszenia wniosku. wiadczenie wyp³aca siê bowiem od dnia powstania prawa do niego, nie wczeniej jednak ni¿ od miesi¹ca, w którym z³o¿ono
wniosek.
Przed wype³nieniem wniosku nale¿y
bardzo dok³adnie przeczytaæ informacjê
do niego do³¹czon¹.
W czêci I nale¿y podaæ dane pracodawcy ( numer NIP, numer identyfikacyj-

ny REGON, PKD, PESEL  tyko wtedy gdy
pracodawcy nie nadano nr REGON lub
NIP ).
W czêci II nale¿y podaæ dane personalne zainteresowanego oraz wpisaæ zawód i kod zawodu. Pola te nale¿y wype³niæ na podstawie za³¹cznika do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w
sprawie kwalifikacji zawodów i specjalnoci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. W czêci II trzeba
równie¿ podaæ kod wykszta³cenia wed³ug ukoñczonego poziomu nauki.
Czêæ III zawiera dane adresowe. Podaje siê tu adres zameldowania na pobyt sta³y, adres zamieszkania lub adres
do korespondencji.
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W czêci IV wskazuje siê okres, z którego ma byæ przyjêta podstawa wymiaru emerytury. Podstawa emerytury mo¿e
byæ ustalona:
® 10 kolejnych lat kalendarzowych, wybranych z ostatnich 20 lat poprzedzaj¹cych bezporednio rok, w którym
z³o¿ono wniosek,
® 20 lat wybranych z ca³ego okresu
podlegania ubezpieczeniu, przypadaj¹cych przed rokiem wniosku.
Wniosek nale¿y czytelnie podpisaæ
oraz podaæ informacjê o iloci za³¹czników do³¹czonych do wniosku oraz na
jaki adres przesy³aæ wiadczenie (mo¿e
byæ podany nr rachunku bankowego) lub
korespondencjê.
Samo z³o¿enie wniosku o przyznanie
emerytury nie wystarczy. Osoba zainteresowana musi dostarczyæ dowody nie-

zbêdne do ustalenia prawa do tego
wiadczenia i jego wysokoci.
Do wniosku o emeryturê trzeba do³¹czyæ:
® dokument stwierdzaj¹cy datê urodzenia;
Datê urodzenia mo¿e potwierdziæ zak³ad pracy lub organ rentowy, który przyjmuje wniosek na podstawie dowodu osobistego lub wyci¹gu z akt stanu cywilnego,
sporz¹dzaj¹c odpowiedni odpis do akt. W
razie nades³ania wniosku o wiadczenia za
porednictwem poczty, zainteresowany jest
obowi¹zany do³¹czyæ niezbêdne wyci¹gi z
akt stanu cywilnego, które po wykorzystaniu podlegaj¹ zwrotowi przy dorêczeniu
decyzji za³atwiaj¹cej wniosek.
Druk ZUS Rp-6  kwestionariusz dotycz¹cy okresów sk³adkowych i niesk³adkowych.

Kwestionariusz sk³adaj¹ osoby posiadaj¹ce okresy ubezpieczenia w Polsce
oraz osoby posiadaj¹ce okresy ubezpieczenia za granic¹ w pañstwie, z którym
Polskê ³¹czy umowa miêdzynarodowa
w dziedzinie ubezpieczeñ spo³ecznych.
Kwestionariusz dotycz¹cy okresów
sk³adkowych i niesk³adkowych jest tylko formularzem wskazuj¹cym przebyte okresy sk³adkowe i niesk³adkowe
oraz sposób ich dokumentowania. Dokument ten nie zast¹pi jednak dowodówzawiadczeñ, wiadectw pracy,
wpisów do legitymacji (orygina³y), które nale¿y do³¹czyæ do tego kwestionariusza, aby udowodniæ okresy ubezpieczenia.
Ma³gorzata Seliga
Inspektor ds. kadrowych

Warto wiedzieæ...

JAK WYBRAÆ LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU
Decyduj¹c siê na wybór lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zwanego
tak¿e lekarzem pierwszego kontaktu,
nale¿y pamiêtaæ, ¿e musi on mieæ (albo
pracowaæ w placówce, która ma) podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia na wiadczenie us³ug w danym
roku kalendarzowym. Lekarza POZ wybiera siê poprzez z³o¿enie w placówce
zdrowia deklaracji wyboru. Ma to istotne znaczenie, gdy¿ tylko w ten sposób
ubezpieczony bêdzie mia³ dostêp do
podstawowych wiadczeñ zdrowotnych.

Zakres podstawowych
wiadczeñ zdrowotnych

Obejmuj¹ one m.in.:
➢ Badania i porady lekarskie,
➢ Diagnostykê i leczenie,
➢ Kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do
opieki d³ugoterminowej,
➢ Opiekê nad zdrowym dzieckiem 
w tym przeprowadzanie obowi¹zkowych szczepieñ ochronnych,
➢ Zapobieganie urazom i chorobom
poprzez profilaktykê i szczepienia
ochronne okrelone w kalendarzu
szczepieñ,
➢ Opiekê nad niepe³nosprawnym (w

tym nad czynnociami w zakresie zaopatrzenia w rodki pomocnicze i
przedmioty ortopedyczne).

Co mo¿e lekarz
pierwszego kontaktu?

Lekarz pierwszego kontaktu decyduje o diagnostyce, sposobach leczenia,
kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych, a tak¿e o objêciu pacjenta
leczeniem szpitalnym.
Do jego kompetencji nale¿y tak¿e
wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe, niektóre przedmioty ortopedyczne
i rodki pomocnicze. Ponadto realizuje
on zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia i jest odpowiedzialny za
wykonanie szczepieñ ochronnych,
w tym tak¿e szczepieñ u dzieci i m³odzie¿y szkolnej. Poza tym do podstawowych obowi¹zków lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, wobec ubezpieczonego, nale¿y:
➢ Zapewnienie w³aciwej jakoci wiadczeñ,
➢ Udzielenie wiadczeñ zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej i najnowsz¹
wiedz¹ medyczn¹ oraz
➢ Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta.

Trzeba z³o¿yæ
deklaracjê wyboru

Osoba ubezpieczona ma prawo wyboru lekarza POZ, pielêgniarki i po³o¿nej rodowiskowej. Robi to sk³adaj¹c
tzw. deklaracjê wyboru.
Druki deklaracji, które wype³niaj¹
osoby ubezpieczone, powinny byæ dostêpne w ka¿dej placówce podstawowej
opieki zdrowotnej (np. w przychodniach).
Wype³nion¹ deklaracjê nale¿y z³o¿yæ
w rejestracji zak³adu zdrowia, w którym
wybrany lekarz pracuje lub bezporednio u niego (je¿eli jest to gabinet prywatny).
W przypadku wyboru lekarza POZ nie
obowi¹zuje rejonizacja. Oznacza to, ¿e
nie musi to byæ lekarz z przychodni, która znajduje siê np. najbli¿ej naszego
miejsca zamieszkania. Nie ma tak¿e obowi¹zku zapisywania ca³ej rodziny do tej
samej osoby.
Lekarz, pielêgniarka czy po³o¿na POZ
nie mog¹ odmówiæ ¿adnemu pacjentowi zapisania siê na listê podopiecznych
ze wzglêdu na wiek, p³eæ czy stan zdrowia. Jedyne dopuszczalne ograniczenia
mog¹ wynikaæ ze zbyt du¿ej liczby ubezpieczonych na tzw. licie aktywnej. Oso-
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by te mog¹ bowiem mieæ pod swoj¹
opiek¹ ograniczon¹ liczbê pacjentów.

Lekarz poza miejscem
sta³ego zameldowania

Osoby, które przebywaj¹ poza miejscem sta³ego zameldowania, tak¿e maj¹
prawo wyboru lekarza POZ. Taka sytuacja
dotyczy np. studentów, którzy w zwi¹zku z podjêciem nauki przebywaj¹ powy¿ej 1 miesi¹ca kalendarzowego w roku
poza miejscem sta³ego zameldowania.
Osoby takie powinny wype³niæ i z³o¿yæ deklaracjê wyboru lekarza pierwszego kontaktu w miejscu, w którym aktualnie przebywaj¹.

Jak czêsto mo¿na zmieniaæ
lekarza?

Ubezpieczony ma prawo do zmiany
wczeniej wybranego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielêgniarki
czy po³o¿nej POZ. Nie mo¿e jednak
tego zrobiæ czêciej ni¿ dwa razy w
roku.
W przypadku rezygnacji z dotychczasowej opieki, pacjent przedstawia nowemu lekarzowi POZ deklaracjê wyboru wraz z dwoma egzemplarzami rezygnacji z us³ug poprzedniego lekarza rodzinnego. Obowi¹zek przekazania jednego druku rezygnacji z us³ug poprzedniej placówki zdrowia le¿y w gestii nowo
wybranego lekarza lub pielêgniarki.

Jakie prawa przys³uguj¹
pacjentowi?

Pacjent, który dokona³ wyboru lekarza pierwszego kontaktu, ma prawo do:

➢ badania i porady lekarskiej,
➢ bezp³atnych badañ diagnostycznych
niezbêdnych do podjêcia w³aciwej
decyzji terapeutycznej,
➢ transportu sanitarnego w przypadku
stwierdzonej podczas wizyty domowej koniecznoci przewiezienia pacjenta do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne, a tak¿e w przypadku koniecznoci przewiezienia chorego na konsultacjê w poradni specjalistycznej
(w obie strony), gdy u podopiecznego
wystêpuje schorzenie zagra¿aj¹ce
zdrowiu i ¿yciu oraz dysfunkcje narz¹du ruchu uniemo¿liwiaj¹ce korzystanie ze rodków transportu
publicznego,
➢ skierowania w razie potrzeby na:
 konsultacjê specjalistyczn¹ lub
objêcie leczeniem szpitalnym
(w tym wypadku lekarz POZ musi
do skierowania do³¹czyæ komplet
badañ diagnostycznych wykonanych w celu potwierdzenia
wstêpnego rozpoznania),
 na leczenie rehabilitacyjne
i uzdrowiskowe w placówce maj¹cej umowê z NFZ,
➢ otrzymania orzeczeñ i zawiadczeñ lekarskich wydawanych na ¿yczenie
ubezpieczonego, zwi¹zane z dalszym
leczeniem, rehabilitacj¹ niezdolnoci¹
do pracy, kontynuowaniem nauki,
uczestnictwem uczniów w zorganizowanym wypoczynku, a tak¿e zawiadczeñ wydawanych dla celów pomocy
spo³ecznej lub uzyskania zasi³ku pielêgnacyjnego,

Lekarz pierwszego kontaktu w trakcie leczenia pacjentów mo¿e skorzystaæ
z pomocy specjalistów wykonuj¹cych
wiadczenia medyczne w poradniach specjalistycznych.
Skierowanie mo¿e byæ dwojakiego
rodzaju:
➢ do poradni specjalistycznej, z prob¹ o poradê specjalistyczn¹, oraz
➢ do poradni specjalistycznej, z prob¹ o objêcie pacjenta leczeniem sta³ym.
Porada specjalistyczna to wydanie
przez lekarza specjalistê opinii o stanie
zdrowia pacjenta oraz wskazanie dalszego toku leczenia na podstawie wykonywanych badañ diagnostycznych. W tym
przypadku skierowanie jest wystawiane
jednorazowo. Przy wymaganym d³ugotrwa³ym leczeniu lekarz POZ powinien
wystawiæ skierowanie z adnotacj¹ o objêciu sta³ym leczeniem pacjenta bez
okrelonej liczby porad. Oznacza to, ¿e
podczas pierwszej wizyty specjalista decyduje o tym, czy te¿ konieczne jest
przejêcie i kontynuacja leczenia.
Opracowa³a Aneta Zieliñska
PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ (Dz.U.
nr 45, poz. 391 z pón. zm.).
 Rozporz¹dzenie ministra zdrowia z dnia
9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków udzielania wiadczeñ zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielêgniarki i po³o¿nej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 63, poz.
589 z pón. zm.).

TRZY RADY EUROPY

W

poprzednim numerze Biuletynu
przybli¿y³am Pañstwu zagadnienia
zwi¹zane z funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego. W tym  parê s³ów
o innych instytucjach.
W Europie funkcjonuj¹ trzy rady:
Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej
i Rada Europy, które ze wzglêdu na podobieñstwa w nazwach mog¹ byæ mylone. Ka¿da z nich ma jednak inn¹ podstawê prawn¹ dzia³ania i inne kompetencje.
Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej to instytucje funkcjonuj¹ce w porz¹dku unijnym, które realizuj¹ zadania
wynikaj¹ce z traktatów za³o¿ycielskich
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Wspólnoty oraz Unii Europejskiej.
RADA EUROPEJSKA  to organ Unii
Europejskiej, który odgrywa pierwszorzêdn¹ rolê we wspó³pracy pomiêdzy
pañstwami cz³onkowskimi.
Za w³aciw¹ datê narodzin Rady Europejskiej uwa¿a siê 10 grudnia 1974r.
Zgodnie z art. 2 Jednolitego Aktu
Europejskiego w sk³ad Rady Europejskiej
wchodz¹ g³owy pañstw lub rz¹dów
pañstw cz³onkowskich oraz Przewodnicz¹cy Komisji Wspólnot Europejskich. S¹
oni wspierani przez ministrów spraw
zagranicznych. Rada Europejska zbiera
siê co najmniej dwa razy do roku. Spotkania Rady Europejskiej s¹ organizowa-

ne przez kraj sprawuj¹cy Prezydencjê
w Unii Europejskiej  szef danego pañstwa lub rz¹du przewodniczy Radzie.
Jest on odpowiedzialny za stworzenie
dokumentu koñcowego, zawieraj¹cego
najwa¿niejsze zapisy z posiedzenia
Rady. Dokument ten jest nastêpnie
przedstawiany do wiadomoci Parlamentowi Europejskiemu.
Pozycjê Rady Europejskiej umocni³y
postanowienia zawarte w Traktacie Maastricht, które stanowi¹, i¿ Rada Europejska nadaje Unii impulsy niezbêdne do jej rozwoju i okrela w tej mierze ogólne kierunki polityczne. Traktat o Unii Europejskiej nada³ Radzie
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Europejskiej bardzo wa¿na rolê w procesie integracji europejskiej, zw³aszcza
je¿eli chodzi o uzgadnianie wspólnego stanowiska w sprawach szczególnie
dra¿liwych. Jest to niejako instytucja
apelacyjna czy te¿ s¹d polubowny w
przypadkach narodowego weta w procedurze wzmo¿onej wspó³pracy lub
przy rozstrzygniêciach wiêkszociowych w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa.
Inne funkcje Rady Europy to m.in.:
1) okrelanie strategicznych celów rozwoju Unii: unia monetarna, kierunki
polityki zagranicznej i proces rozszerzania,
2) przeprowadzanie corocznych badañ
stanu zatrudnienia w ramach Wspólnoty,
3) ustalanie podstawowych kierunków
polityki zatrudnienia,
4) prowadzenie nieformalnych konsultacji w ró¿nych sprawach (wymiana
pogl¹dów i osi¹ganie konsensusu bez
formalnego podejmowania decyzji),
5) poszerzanie zakresu dzia³ania UE na
nowe obszary,
6) wydawanie zaleceñ politycznych,
7) prawo do stwierdzenia naruszenia
przez pañstwo cz³onkowskie podstawowych zasad ustrojowych pañstw
UE jak: wolnoæ, demokracja, praworz¹dnoæ, poszanowanie praw cz³owieka i podstawowych swobód,
a tak¿e prawo do na³o¿enia sankcji,
8) uchwalanie dyrektyw i mandatów dla
Rady UE lub Komisji Europejskiej,
9) udzia³ w kolejnych rozszerzeniach UE.
Statutowe organy Wspólnot Europejskich maj¹ w stosunku do Rady Europejskiej charakter wykonawczy. Tematyka obrad Rady Europejskiej nie jest
ograniczona ¿adnymi zapisami. Decyzje s¹ przez Radê Europejsk¹ podejmowane nie w drodze glosowania, ale na
zasadzie kompromisu i konsensusu.
Dzia³a na podstawie regulaminu. Obrady jej przygotowywane s¹ w drodze dyplomatycznej. Posiedzenia Rady Europejskiej wyznaczaj¹ zadania kolejnych
Prezydencji.
Prawo wspólnotowe nie przewiduje
mo¿liwoci zaskar¿ania dzia³añ Rady
Europejskiej przed Europejskim Trybuna³em Sprawiedliwoci, pozostaje wiêc
ona poza jak¹kolwiek kontrol¹.
RADA UNII EUROPEJSKIEJ  siedzib¹
jej jest Bruksela, gdzie odbywaj¹ siê spotkania (z wyj¹tkiem kwietnia, czerwca
i padziernika, kiedy Rada obraduje
w Luksemburgu).

Rada Unii Europejskiej jest g³ównym
organem decyzyjnym Wspólnot Europejskich. Ma ona charakter organu miêdzyrz¹dowego, którego zadaniem jest realizacja celów Wspólnoty wynikaj¹ca z traktatów, a zarazem reprezentowanie i ochrona interesów pañstw cz³onkowskich.
W sk³ad Rady UE wchodz¹ przedstawiciele pañstw cz³onkowskich (po jednym z ka¿dego) na szczeblu ministerialnym, upowa¿nieni do dzia³ania w imieniu rz¹du w danym pañstwie. Rada UE
mo¿e siê zbieraæ w ró¿nym sk³adzie. Jej
sk³ad podstawowy to ministrowie spraw
zagranicznych, którzy tworz¹ Radê ds.
Ogólnych, bêd¹c¹ koordynatorem pracy pozosta³ych Rad. W zale¿noci od
omawianych spraw Rada UE m.in. w sk³adzie ministrów ds. gospodarki i finansów, ministrów odpowiedzialnych za
funkcjonowanie jednolitego rynku, ministrów rolnictwa, przemys³u, ochrony
konsumentów, pracy i spraw socjalnych,
badañ naukowych, edukacji, kultury,
zdrowia, turystyki, spraw wewnêtrznych
i sprawiedliwoci.
Poszczególne Rady spotykaj¹ siê
zgodnie z harmonogramem ustalonym
przez Prezydencjê Unii Europejskiej.
Rada Unii Europejskiej posiada wy³¹czn¹ kompetencjê prawodawcz¹.
Uprawniona jest do wydawania rozporz¹dzeñ, dyrektyw i decyzji, przy czym
inicjatywê ustawodawcz¹ ma Komisja
Europejska.
Funkcje Rady Unii Europejskiej to:
 koordynowanie polityk gospodarczych pañstw cz³onkowskich:
 wydawanie opinii i zaleceñ zw³aszcza
w zakresie gospodarki rynkowej,
konkurencji, unii gospodarczej i walutowej,
 ustalenie polityki Wspólnot:
 zawieranie umów miêdzynarodowych w imieniu Wspólnot z pañstwami lub organizacjami miêdzynarodowymi,
 uchwalanie budzeñ Wspólnot (Rada
przedstawia opracowany przez Komisjê Europejsk¹ projekt bud¿etu; jeli
parlament nie zg³osi uwag w ci¹gu 45
dni, bud¿et uznaje siê za przyjêty.
Dzia³alnoæ Rady UE podlega kontroli
Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci, który mo¿e uniewa¿niæ jej uchwa³y,
potwierdziæ je lub oskar¿yæ Radê o zaniechanie dzia³ania.
Decyzje Rady UE zapadaj¹ w zale¿noci od ich przedmiotu w trzech trybach: jednomylnie, wiêkszoci¹ kwalifikowan¹ lub zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
pañstw cz³onkowskich.

Tryb jednomylnoci  obowi¹zuje
w sprawach najwa¿niejszych dla Unii Europejskiej i pañstw cz³onkowskich m.in
w kwestii rozszerzenia Unii i przyjêcia
do niej nowych pañstw, zmiany treci
traktatów lub wprowadzenia w ¿ycie
nowej wspólnej polityki. Wstrzymanie
siê od g³osu nie stanowi przeszkody
w podjêciu takich decyzji.
Wiêkszoæ kwalifikowana  przyjêty
system wa¿enia g³osów poszczególnych pañstw ma w za³o¿eniu zapewniæ
równowagê miêdzy du¿ymi i ma³ymi
pañstwami cz³onkowskimi poprzez
uwzglêdnienie ich potencja³u ekono-

WAKACJE
Wakacje trwaj¹. Uroczystoci zwi¹zane z zakoñczeniem roku szkolnego s¹ ju¿ wspomnieniem. Mi³o by³o
widzieæ jak najlepsi uczniowie za wyniki nauczania otrzymuj¹ nagrody i
wyró¿nienia.
Warto tu przypomnieæ, ¿e w tym
roku ju¿ po raz kolejny odbywa³ siê
sprawdzian i egzamin zewnêtrzny na
zakoñczenie szko³y podstawowej
i gimnazjum. Wyniki egzaminu gimnazjalnego i oceny na wiadectwie
stanowi³y postawê dostania siê do wymarzonej szko³y ponadgimnazjalnej.
Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej szko³y podstawowej daj¹ podstawy do zadowolenia, poniewa¿ s¹ powy¿ej redniej dla powiatu jak równie¿ powy¿ej redniej dla województwa mazowieckiego. Najlepszy wynik
osi¹gnêli uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Nowej Iwicznej, klasyfikuj¹c siê na pi¹tym miejscu w powiecie
piaseczyñskim. Równie¿ wyniki egzaminu gimnazjalnego s¹ wy¿sze od
redniej powiatu i województwa. Najlepszy wynik osi¹gnêli uczniowie z
Gimnazjum w Lesznowola. W tym
miejscu nale¿¹ siê s³owa podziêkowania wszystkim nauczycielom, którzy
swoj¹ pracom przyczynili siê do osi¹gniêcia takich wyników.
Z okazji trwaj¹cych wakacji ¿yczymy wszystkim uczniom i nauczycielom wypoczynku, prze¿ycia wspania³ych przygód oraz nabrania si³
przed zadaniami czekaj¹cymi w nastêpnym roku szkolnym.
Jan Wysokiñski
Dyrektor Zespo³u Obs³ugi
Placówek Owiatowych
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micznego i liczby ludnoci. Je¿eli przyjêcie przez Radê wymaga wiêkszoci
kwalifikowanej pañstwa cz³onkowskie
maj¹ od 1 listopada 2004 r. nastêpuj¹c¹
liczbê g³osów (razem 321);
 Francja, Niemcy, Wielka Brytania,
W³ochy  29
 Hiszpania, Polska  27
 Holandia  13
 Belgia, Grecja, Portugalia, Czechy
i Wêgry  12
 Austria i Szwecja  10
 Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa, S³owacja  7
 Luksemburg, Estonia, Cypr, £otwa,
S³owenia  4
 Malta  3.
Uchwa³y Rady wymagaj¹ do ich przyjêcia 232 g³osy za oddanych przez co
najmniej 2/3 jej cz³onków. Dla przyjêcia
decyzji kwalifikowan¹ wiêkszoci¹, pañstwa cz³onkowskie stanowi¹ce tê wiêkszoæ musz¹ reprezentowaæ co najmniej
62% ogó³u ludnoci Unii, inaczej decyzja taka nie zostanie przyjêta.
Zwyk³a wiêkszoæ g³osów  kiedy to
ka¿de pañstwo cz³onkowskie dysponuje jednym g³osem. Ten tryb g³osowania
obowi¹zuje w sprawach o mniejszym
znaczeniu np. proceduralnych.
KOMITET STA£YCH PRZEDSTAWICIELI (COREPER)  organ pomocniczy Rady
UE, sk³adaj¹cy siê z ambasadorów
pañstw cz³onkowskich, akredytowanych
przy Wspólnotach  COREPER przygotowuje sesje Rady UE i wykonuje zlecone mu przez Radê zadania. Do jego kompetencji nale¿y ponadto wypracowanie
jednomylnoci pañstw cz³onkowskich
w sprawie wniosków Komisji, jeszcze
zanim zostanie on wpisany do porz¹dku dziennego obrad Rady. Aby uzyska³
takie porozumienie, mog¹ korzystaæ
z pomocy oko³o 100 specjalistycznych
grup roboczych, funkcjonuj¹cych w ramach Rady.
SEKRETARIAT GENERALNY  wspomaga prace Rady, zajmuj¹c siê jej obs³ug¹ administracyjn¹. Zapewnia techniczne przygotowanie sesji, organizuje t³umaczenia podczas sesji, czuwa nad w³aciwym t³umaczeniem aktów prawnych,
zapewnia pomoc prawn¹ i zarz¹dza bud¿etem Rady.
RADA EUROPY  to organizacja miêdzynarodowa funkcjonuj¹ca niezale¿nie
od struktur Wspólnot czy Unii Europejskiej.
Za³o¿ona zosta³a przez Belgiê, Daniê,
Irlandiê, Luksemburg, Holandiê, Norwe-
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giê, Szwecjê, W³ochy, Wielk¹ Brytaniê
4 maja 1949 r. w Londynie.
Jest najwiêksz¹ miêdzynarodow¹ organizacj¹ europejsk¹, skupiaj¹c¹ 45 krajów europejskich. Ma swoj¹ sta³¹ siedzibê w Pa³acu Europy w Strasburgu.
Cz³onkiem Rady mo¿e staæ siê ka¿de
pañstwo przestrzegaj¹ce zasady praworz¹dnoci, praw cz³owieka oraz podstawowych wolnoci. Pañstwo cz³onkowskie, które zaprzestanie respektowania
podstawowych zasad wolnoci Rady
Europy mo¿e zostaæ wykluczone lub
zawieszone w prawach cz³onka.
Polska jest cz³onkiem Rady Europy od
26 listopada 1991r.
Zadania Rady Europy:
 popieranie rozwoju gospodarczego,
spo³ecznego i kulturalnego pañstw
cz³onkowskich,
 ochrona praw cz³owieka,
 demokratyzacja ¿ycia i rozwijanie
praworz¹dnoci,
 ochrona praw mniejszoci narodowych,
 wspieranie nowych europejskich demokracji,
 uwiadamianie i podnoszenie wartoci
europejskiej to¿samoci kulturowej,
 rozwijanie wspó³pracy w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa,
a tak¿e wymiany naukowej i wspó³pracy gospodarczej.
Rada Europy dzia³a za porednictwem
organów:
1) Komitetu Ministrów  jest to organ
decyzyjny, w sk³ad którego wchodz¹
ministrowie spraw zagranicznych 43
pañstw cz³onkowskich lub ich delegaci zasiadaj¹cy w Strasburgu,
2) Zgromadzenia Parlamentarnego  jest
to organ obraduj¹cy, który grupuje 301 cz³onków (oraz 301 zastêpców) pochodz¹cych z 43 parlamentów krajowych, jak równie¿ delegacje goci zaproszonych z pañstw
Europy rodkowej i Wschodniej.
3) Sekretariatu Generalnego  najwy¿szy organ administracyjny zatrudniaj¹cy ok. 1500 funkcjonariuszy europejskich.
Dzia³ania prowadzone w ramach
Rady Europy doprowadzi³y do podpisania licznych konwencji miêdzynarodowych m.in. Europejskiej Konwencji Praw
Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci
(4 listopada 1950 r.).
Opracowa³a
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy

Jest takie miejsce
w Magdalence...
Wybieraj¹c siê na spacer ulic¹ Jarzêbinow¹ w g³¹b lasu, dotrzemy do miejsca, które na trwa³e wpisa³o siê w historiê naszego osiedla.
Po³o¿one poród sosen i brzóz, jest
wzgórze, na którym znajdziemy trzy
kamienne g³azy z piaskowca, z wyrytymi napisami. Na pierwszym z nich
umieszczono s³owa:
Zrudzia³ daleko przypiaskowy
grunt, ode krwi, co do ostatniej kropli,
z tych zw³ok wyciek³a, na drugim: Walka o wolnoæ, gdy siê raz zaczyna,
z krwi¹ ojców spada, dziedzictwem na
syna, na trzecim umieszczono pamiêtn¹ datê 28.V.1942. G³ówne miejsce zajmuje pomnik powiêcony pamiêci pomordowanych.
W okresie II wojny wiatowej na tym
terenie rozegra³ siê tragiczny epizod.
W dniu 28 maja 1942 roku w rodku
lasu, hitlerowcy rozstrzelali 223 osoby
w tym 201 mê¿czyzn i 22 kobiety (wiêniów warszawskiego Pawiaka i wiêniarek z obozu Ravensbruck). Dzieñ wczeniej oddzia³ Wehrmachtu, pod pozorem
æwiczeñ wojskowych wykopa³ nie opodal lenej drogi trzy do³y. Wed³ug wiadków egzekucja trwa³a od godziny 3
w nocy do godziny 14 po po³udniu. Po

Pomnik na cmentarzu w £azach
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odjedzie Niemców miejscowy leniczy
Pan Franciszek Stankiewicz odnalaz³
miejsce egzekucji, zamaskowane ga³êziami brzozowymi powtykanymi w wie¿o skopan¹ ziemiê.
Po zajêciu Warszawy przez Niemców
Pawiak by³ nie tylko wiêzieniem, ale równie¿ katowni¹ gestapo. W okresie od 3
padziernika 1939 roku do 31 lipca 1944
roku przez Pawiak przesz³o oko³o
100 000 osób, z których oko³o 1/3 zosta³o rozstrzelanych w tajnych egzekucjach g³ównie w Palmirach i ruinach Getta, a ponad 60 000 wywiezionych do
obozów koncentracyjnych. W sierpniu
1944 roku hitlerowcy dla zatarcia swych
zbrodni wysadzili Pawiak w powietrze.
W lipcu 1946 roku w Magdalence
przeprowadzono ekshumacjê zw³ok, po
rozkopaniu pierwszej mogi³y wydobyto
szcz¹tki 56 mê¿czyzn. Przy zw³okach 16
osób znaleziono wiêzienne kwity depozytowe, przy 8 osobach papiery (m. in.
kartki pocztowe) z oznaczeniem nazwiska. Rodziny czêciowo rozpoznawa³y
swych bliskich po wygl¹dzie i ubraniach.
W drugiej mogile pochowanych by³o 122
mê¿czyzn, 6 z nich by³o ubranych
w mundury polskiej stra¿y wiêziennej,
3 w granatowe drelichowe marynarki,
pozostali w ubrania cywilne. Trzecia
mogi³a zawiera³a 45 cia³, w tym zw³oki
wszystkich kobiet (17 z nich mia³o p³ócienne opaski na oczach). Podczas ekshumacji nie uda³o siê rozpoznaæ wszystkich rozstrzelanych. Szcz¹tki ofiar, które nie zosta³y zabrane przez rodziny,
w dniach od 1 do 9 lipca 1946 roku spoczê³y w 8 kwaterach na miejscowym
cmentarzu parafialnym.
W 1964 roku na miejscu straceñ ods³oniêto pomnik, zaprojektowany przez
Pani¹ Zofiê Poci³owsk¹, by³¹ wiêniarkê
obozu Ravensbruck. Centralne jego
miejsce, zajmuje tablica z napisem:
Miejsce uwiêcone
mêczeñsk¹ krwi¹ Polaków
Poleg³ych
Za Wolnoæ Ojczyzny
tu
w dniu 28 maja 1942 r.
Hitlerowcy rozstrzelali 223 osoby.
W tym roku obchodzilimy 62 rocznicê tych tragicznych wydarzeñ. Tradycyjnie ju¿ na Miejscu Straceñ odby³a siê
uroczysta polowa Msza wiêta w intencji pomordowanych, w której udzia³ bior¹ rodziny osób pomordowanych, byli

Pani El¿bieta Cha³at czytaj¹ca list

wiêniowie i wiêniarki Pawiaka i Ravensbruck, m³odzie¿ ze szkó³ z Mrokowa, Lesznowoli oraz £az, pe³ni¹cy wartê honorow¹ stra¿acy z OSP Mroków,
Nowej Woli i Zamienia, przedstawiciele
samorz¹du gminy Lesznowola, m³odzi
i starsi mieszkañcy Magdalenki oraz s¹siednich miejscowoci.
Ogromn¹ niespodziankê sprawia³a
nam Pani El¿bieta Cha³at (z domu Derecka, mieszkaj¹ca w Lublinie, po raz
pierwszy obecna na uroczystoci), odczytuj¹c po¿egnalny list  gryps wiêzienny  swojej mamy Hanny Dereckiej
(z domu Kolska), jednej z wiêniarek
z Pawiaka i obozu koncentracyjnego Ravensbruck. Cytujê:
Najdro¿sza Córuchno moja! El¿uniu
ukochana! Mylê, ¿e ju¿ wiesz, Jedyna, ¿e
to jest mój ostatni list. ¯e jest to po¿egnanie. Kochana, nie mogê tak odejæ, nie po¿egnawszy siê z Tob¹ i mylê, ¿e i Ty te¿ tak
chcesz  choæ wiem, ¿e bêdziesz p³aka³a.
P³acz Dziecino, w wielkim bólu ³zy ulgê przynosz¹. Ale, gdy siê wyp³aczesz trochê uspokoisz, to pomyl, Jedyna, z wdziêcznoci¹ i
podziêkuj Bogu, ¿e twoim Ukochanym da³
najpiêkniejsz¹ mieræ  ¿e mogli oddaæ ¿ycie dla Wielkiej Sprawy  za Ojczyznê. P³acz,
Ukochana. Ale nie rozpaczaj. Módl siê za
nas zawsze t¹ modlitw¹, któr¹ znajdziesz
przepisan¹ w mojej ksi¹¿eczce (a któr¹ modli³am siê za naszych ukochanych ch³opców),
a gdy j¹ zrozumiesz, to bêdziesz wiedzia³a,
jak¹ masz iæ drog¹, jak broniæ siê przed
rozpacz¹, gdzie i w czem szukaæ pociechy.
Córuchno Moja, El¿uniu ukochana! Ach, jak
Ciê kocham! I wiedz, ¿e zawsze, zawsze tak
bêdê Ciê kocha³a. Zawsze, zawsze bêdê przy
Tobie... Jedyna moja, nie lekcewa¿ snów. Ja

wiem ¿e we nie by³ u mnie Jasio i powiedzia³: My siê bêdziemy widywaæ czasami.
I widywalimy siê czasami  w snach. I wierzê, ¿e Oni czuwali nade mn¹  i ¿e mnie
nie opucili. I wierzê, ¿e czekaj¹ na mnie...
tam. Kochana, Jedyna moja, b¹d dzielna.
Proszê zawsze Boga, by Ciê otoczy³ kochaj¹cymi sercami, by nie by³a samotna. I by
Ci da³ kiedy takiego towarzysza, jak mnie
da³ w swej £asce nieskoñczonej. Ale Ty pamiêtaj, Jedyna, ¿e mi³oæ w ¿yciu to wielka
rzecz i nie trzeba jej rozmieniaæ na drobn¹
monetê. I, ¿e trzeba siê nie tylko kochaæ, ale
i wzajemnie szanowaæ, a na to trzeba sobie
zapracowaæ swym ¿yciem. Kocham Ciê, Jedyna, tak bardzo i tak bardzo trudno odejæ
mi od Ciebie... Do ostatniej chwili bêdê prosiæ Boga by Ci b³ogos³awi³, by Ci da³ zdrowie szczêcie i sw¹ £askê Przenajwiêtsz¹

Gryps wiêzienny
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by ros³a zdrowa, weso³a, rozumna i dobra,
na chwa³ê Bo¿¹, Ojczynie na po¿ytek i nam
rodzicom na pociechê, Tulê Ciê do serca i ¿egnam, Ukochana.... Kocham Ciê zawsze.
Twoja Mamusia Pawiak., maj 1942
Pani El¿bieta Derecka, jej mama Hanna  harcerka, dzia³aczka spo³eczna, ojciec Jan  dyplomowany oficer WP, rodzony brat Jan  uczeñ gimnazjum, harcerz oraz dwóch ciotecznych braci Wa-

c³aw i Józef  studenci, harcerze. Wszyscy dzia³ali w konspiracji ZWZ  AK Warszawa, zostali razem aresztowani
w dniu 8 sierpnia 1940 roku i osadzeni
na Pawiaku. Mê¿czyni wywiezieni do
Owiêcimia, ojca i brata rozstrzelano
w marcu 1941 roku, bracia cioteczni zostali straceni miesi¹c póniej. Mama po
dwuletnim pobycie: Pawiak  Ravensbruck  Pawiak zosta³a rozstrzelana

28 maja 1942 roku w magdaleñskim lesie. Pani El¿bieta by³a wiêziona od momentu aresztowania do dnia 23 grudnia 1940 roku.
Po zakoñczeniu mszy nastêpuje z³o¿enie wieñców i kwiatów pod pomnikiem pomordowanych, póniej odwiedzamy groby  kwatery na cmentarzu
parafialnym.
Od kilku ju¿ lat, korzystaj¹c z gocinnych progów domu parafialnego naszej
Parafii, so³ectwo Magdalenka organizuje herbatkowe spotkania z rodzinami
osób rozstrzelanych oraz by³ych wiêniów i wiêniarek Pawiaka i Ravensbruck. Z niektórymi jestemy ju¿ zaprzyjanieni od kilkunastu lat, odwiedzaj¹
nas podczas obchodów rocznicowych,
inni odwiedzili nas po raz pierwszy, ale
jak nam powiedzieli nie ostatni. Co roku
mamy okazjê dowiedzieæ siê czego
nowego na temat tamtych wydarzeñ.
Sk³adam gor¹ce podziêkowania Tym
Wszystkim, którzy znaleli czas aby oddaæ ho³d i czeæ pomordowanym wiêniom i wiêniarkom PAWIAKA i RAVENSBRUCK.
Danuta £ukasik,
so³tys Magdalenki

WSPOMNIENIE IMPREZ
Gminnego Orodka Kultury w Lesznowoli
maj  lipiec 2004
 8 9 maja  udzia³ zespo³u Têcza w Mazowieckim Festiwalu Kapel i piewaków Ludowych  Miñsk Mazowiecki
 Wyró¿nienie dla zespo³u
 I miejsce w kategorii solistów  Jadwiga Suwa³a
 23 maja  Gminny Dzieñ Stra¿aka w Zamieniu, w czêci artystycznej:
 wystêp zespo³u cygañskiego Andrzeja Tenarta
 wystêp Izabeli Piotrak
 zabawa taneczna
 25 maja  Gminny Konkurs Piosenki Dzieciêcej
 W kategorii klas 1 3
¡ I miejsce  Inez Kubaszewska szko³a w Lesznowoli
¡ II miejsce Natalia D¹browska  szko³a w £azach
¡ III miejsce Karolina Kachniarz  szko³a w Nowej Iwicznej
 W katergorii klas 4  6
¡ I miejsce  Monika Wijatkowska  szko³a w £azach
¡ II miejsce  Barbara Hinderer  szko³a w £azach
¡ III miejsce  ex aequo  Ewelina Laskus  szko³a w Lesznowoli i Dominika Siemi¹tkowska  szko³a w £azach
 25 maja  Koncert dla Mamy  Duet Nowe Spojrzenie  Gra¿yna Biernat-Borowska i Micha³ Borowski  w Urzêdzie
Gminy.
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 26 maja  udzia³ zespo³u Têcza w XXIV Przegl¹dzie
Amatorskich Zespo³ów Artystycznych  DOK Wola
 I miejsce dla zespo³u Têcza po raz III
 28 maja  uroczysta Msza wiêta na miejscu straceñ
w Magdalence z okazji 62 rocznicy pomordowania
wiêniów Pawiaka
 30 maja  wystêp zespo³u £adne kwiatki oraz organizacja zabawy tanecznej na II Festynie Rodzinnym w Kosowie zorganizowanym przez m³odzie¿
wietlicy rodowiskowej GOK, So³tysa i Radê So³eck¹ oraz KGW z Wólki Kosowskiej.
 30 maja  Ewka Konewka i Jej niespodzianki  program dedykowany dzieciom na festynie odpustowym
w Starej Iwicznej.

Zespó³ Têcza podczas wystêpu na Mazowieckim Festiwalu
Kapel i piewaków

 2 czerwca  fina³ podsumowuj¹cy XIX Rajd Szlakiem Naszej Historii  organizowany przez wiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy Armii Krajowej.
 4 czerwca  Bal dla ma³ych sportowców  na II Miêdzyprzedszkolnej Spartakiadzie w Jastrzêbcu.
 6 czerwca  GMINA LESZNOWOLA DZIECIOM po raz VI  festyn w Nowej Iwicznej organizowany przy wspó³udziale:
 Dyrekcji i Rady Rodziców Zespo³u Szkó³ w Nowej Iwicznej
 Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych (GKRPA)
 So³tysa i Rady So³eckiej Nowej Iwicznej
 Komendanta Komisariatu Policji w Lesznowoli
Dziêki sponsorom takim jak GKRPA, so³ectwo Nowa Iwiczna, S³awomir Malicki HydroPlast £azy, Andrzej Olczak Grot
Agencja Ochrony, Roman Zwierzchowski ze Zgorza³y, Zofia Korczak - B.S. Lesznowola, Ewa Prasol Binokl z Jab³onowa,
Schöller z Jab³onowa, Karol Szlenkier z Józefos³awia, Jaros³aw i Renata Perzyna  Jarper z Kolonii Warszawskiej, Ma³gorzata i Edward Przyborowscy Edmed z Nowej Iwicznej.
Dziêki ochronie: komendant Dariusz Sieradzki  Komisariat Policji w Lesznowoli, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z Nowej Woli.
W programie festynu znalaz³y siê:
 wystêpy dzieci i m³odzie¿y ze szko³y w Nowej
Iwicznej
 konkursy i zawody GKRPA i Policji
 Bajkowy Colage  scena Juno  z Lublina
 Wystêpy zespo³ów GOK  £adne Kwiatki i Brawo
Bis
 Mini koncert Izy Piotrak
 Koncert Orkiestry Dni Naszych
 Zabawa taneczna
 13 czerwca  wyjazd zespo³u Têcza na XVII Ogólnopolski Przegl¹d Kapel i Zespo³ów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety w Szyd³owcu:
 zespó³ otrzyma³ wyró¿nienie
M³odzi artyci z Zespo³u £adne Kwiatki
 19 czerwca  Powitanie Lata w Magdalence, orgazyskali sympatiê publicznoci w Kosowie
nizowane przy wspó³udziale so³tysa  Danuty £ukasik i cz³onków Rady So³eckiej, a w szczególnoci Ma³gorzaty Bociañskiej. W programie:
 Loteria fantowa na rzecz rozbudowy kocio³a w Magdalence, z super wygran¹  wycieczk¹ do Pragi ufundowan¹
przez biuro podró¿y Word Travel z Piaseczna ul.Chyliczkowska 12
 HUU SKA LUTA  mini wioska indiañska
 wystêp Izy Piotrak
 zawody i konkursy
 wystawa prac tkackich pracowni Penelopa
 Aukcja na rzecz kocio³a przeprowadzona przez Mazowiecki Zwi¹zek Pracodawców w Gminie Lesznowola
 zabawa taneczna
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Proboszcz parafii w. Marii Magdaleny w Magdalence
sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim ofiarodawcom fantów i cennych przedmiotów
przeznaczonych na loteriê i na aukcjê wspieraj¹ce rozbudowê kocio³a w Magdalence.
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê Browarowi Jab³onowo
Dochód z loterii wyniós³ 4 000 z³.
 20 czerwca  wycieczka krajoznawcza po Mazowszu (¯elazowa Wola, Nieborów, Arkadia i £owicz) dla Seniorów
z Zamienia (w ramach dni seniora).
 22  24 czerwca  wycieczka na Podlasie Szlakiem Kultur i Wyznañ (Tykocin, Ciechanowiec, Choroszcz, w. Woda,
Ró¿anystok, Bohoniki, Kruszyniany, Grabarka, Drohiczyn, Wêgrów).
 27 czerwca  SOBÓTKA w Nowej Woli przy czynnym wspó³udziale so³tysa W³odzimierza Geszprycha i Zdzis³awa
Laskusa z Rady So³eckiej oraz Zarz¹du OSP Nowa Wola.
W programie:
 wystêpy zespo³ów GOK - Têcza i £adne Kwiatki
 obrzêdy i zabawy wiêtojañskie  scena Juno z Lublina
 koncert zespo³u folkowego  TURNIOKI z Beskidu ¯ywieckiego i Cieszyñskiego
 wicie wianków (Maria Zapanik i cz³onkinie zespo³u Têcza) i puszczanie na wodê stawu nowowolskiego
 wymienite jad³o i napitki £ukasza Paprockiego
 zabawa taneczna
 22 lipca  koncert Surodenci Jendruchovci  9-cio osobowy, rodzinny, muzykuj¹cy zespó³ z Bratys³awy  graj¹ i piewaj¹ repertuar ludowy, folkowy, klasyczny, operowy  Magdalenka przy kociele (koncert organizowany wspólnie z proboszczem Andrzejem Grefkowiczem).

K¹cik czytelniczy zaprasza do przegl¹du literatury polskiej. Tym razem chcia³abym zwróciæ Pañstwa uwagê na znakomit¹ powieciopisarkê i dziennikarkê Dorotê Terakowsk¹. Jej proza nale¿y do najciekawszych utworów polskich,
miesza w¹tki baniowe z problematyk¹ wspó³czesnociwalki o wolnoæ, konfrontacji dobra ze z³em, odrzucenia
wartoci rodzinnych. Og³osi³a m.in. powieci W³adca Lewantu (1989), Córka czarownic(1992 wpisana na honorow¹ listê H.Ch.Andersena), Tam gdzie spadaj¹ anio³y,
Poczwarka(2000).
00
00
Czynna: Poniedzia³ek  Pi¹tek  10 17
Poczwarka jest powieci¹ o dzieciach gorszego Boga.
Autorka z niespotykan¹ wra¿liwoci¹ i czystoci¹ spojrzeFilia w Mrokowie  budynek szko³y, nia napisa³a powieæ o tym co w ¿yciu jest najwa¿niejsze na co nale¿y zwróciæ uwagê
tel. 497-88-81
a nawet powiêciæ tak wiele dla tak ma³ej rzeczy.
Czynna: Poniedzia³ek
Bohaterowie Poczwarki to m³odzi ludzie, którzy maj¹ starannie opracowany roroda
9001600
dzinny biznes plan, lecz ³ad ich wiata burzy pojawienie siê dziecka  innego ni¿ siê
spodziewali i oczekiwali. Wówczas rozpoczyna siê rodzinna tragedia, któr¹ ka¿dy
Pi¹tek
z bohaterów prze¿ywa na swój sposób.
Czwartek
9001700
00
00
Miêdzy mi³oci¹, z³oci¹, nienawici¹ a odrzuceniem kryje siê wiele tajemnic.
Wtorek
9 13

Biblioteka Publiczna w Lesznowoli
 Urz¹d Gminy

Filia w Mysiadle ul. Okr¹g 13
Czynna: Poniedzia³ek
roda
15002000
Czwartek
Pi¹tek
10001500
Filia w £azach ul. Ks. S³ojewskiego 1
 budynek szko³y
Czynna: Poniedzia³ek
Wtorek
11001900
Czwartek
Pi¹tek
roda
11001500
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Zapraszamy do naszych bibliotek gdzie znajd¹ Pañstwo powieci D.Terakowskiej
i wiele nowoci ukazuj¹cych siê na rynku wydawniczym.
...O, si¹d na moim oknie, przecudowne lato,
niech wtulê mocno g³owê w twoje ciep³e pióra
korzennej woni,
na wietrze dr¿¹ce 
niech ¿ó³te s³oñce
gor¹c¹ rêk¹ oczy mi przes³oni,
niech siê z rozkoszy ma dusza wygina
jak poskrêcany w¹s dzikiego wina. 
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Pyszne lato (fragment)
Opracowa³a: Danuta Bucholc,
Dyrektor GBP w Lesznowoli
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 31 lipca godz. 1900  Magdalenka  uroczysta modlitwa i z³o¿enie wieñców przy kamieniu pami¹tkowym W ho³dzie bohaterom Pañstwa Podziemnego 19391945 z okazji 60 rocznicy Powstania Warszawskiego (wspólnie z cz³onkami wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK, Stowarzyszenia Mi³oników
Osiedli Magdalenka i Sêkocin oraz z so³ectwem).
UWAGA:
W okresie wakacji Gminny Orodek Kultury w Lesznowoli
zaprasza do udzia³u w zajêciach:
® kó³ko modelarskie  wietlica we W³adys³awowie  wtorek
i roda, 1430  1630
Który wianek ma wiêksze szanse  zastanawia³y siê
® kó³ko plastyczne  wietlica w Wólce Kosowskiej  soboty
nowowolskie panny
00
00
 11  14
® zajêcia taneczno-wokalno (zespó³ £adne Kwiatki)  wietlica w £azach  roda 1100  1300
® pracownia gobeliniarska Penelopa  klub GOK w Urzêdzie Gminy  roda, 1500  1900
W dniach 1421 sierpnia organizujemy wyjazd stacjonarny nad morze do Rowów dla rodzin z dzieæmi.
Z a p r a s z a m y m³odsz¹ i starsz¹ m³odzie¿  4 wrzenia na festyn Koniec Wakacji do £az, gdzie gwodziem programu bêdzie koncert zespo³u JEDEN OSIEM L, a wczeniej pokazy tañca Hip Hop i Break Dance.
Po wakacjach Gminny Orodek Kultury w Lesznowoli przygotowuje nowe, ciekawe propozycje, o których prosimy
czytaæ w tablicach og³oszeñ informuj¹cych o sta³ej dzia³alnoci GOK i planowanych najbli¿szych imprezach (w so³eckich
tablicach og³oszeñ i w Urzêdzie Gminy). Nasz telefon: 757 92 09.
Pozdrawiamy
Pracownicy GOK Lesznowola

VI Turniej Pi³ki Siatkowej Juniorów i Juniorek
o Puchar Wójta Gminy Lesznowola
W dniu 29 maja br. w hali sportowej Zespo³u Szkó³ Publicznych w £azach przy ulicy
Ks. S³ojewskiego 1 odby³ siê VI Turniej Pi³ki
Siatkowej Juniorów i Juniorek o Puchar Wójta
Gminy Lesznowola. Turniej otworzy³ pan Jan
Wysokiñski Dyrektor Zespo³u Obs³ugi Placówek Owiatowych. Wród znakomitych goci byli m. in. by³ Edward Skorek  Mistrz
wiata z Meksyku (1974r.) i Mistrz Olimpijski z Montrealu (1976r.) oraz Jolanta Dolecka wielokrotna reprezentantka Polski i Mistrzyni Polski w Pi³ce Siatkowej.
Rozgrywki toczy³y siê na dwóch boiskach
systemem ka¿dy z ka¿dym. Mecze rozgry-

Ceremonia wrêczenia nagród

Wyniki poszczególnych spotkañ (juniorów)

Klasyfikacja koñcowa

1. Gimnazjum Lesznowola  Lesznowola 1

2:0

1. miejsce Nowa Wola

2. Nowa Wola  Jaworowa

2:0

2. miejsce Gimnazjum Lesznowola

3. Gimnazjum Lesznowola  Nowa Wola

0:2

3. miejsce Lesznowola

4. Lesznowola 1  Jaworowa

2:0

4. miejsce Jaworowa

5. Gimnazjum Lesznowola  Jaworowa

2:0

6. Lesznowola 1  Nowa Wola

1:2

Wyniki poszczególnych spotkañ (juniorek)

Klasyfikacja koñcowa

1. Lesznowola 1  Lesznowola 2

2:0

1. miejsce Lesznowola 1

2. Lesznowola 1  Gimnazjum Lesznowola

2:0

2. miejsce Lesznowola 2

3. Gimnazjum Lesznowola  Lesznowola 2

1:2

3. miejsce Gimnazjum Lesznowola

Jolanta Dolecka wrêcza nagrodê najlepszej atakuj¹cej Katarzynie Kornackiej
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wane by³y do dwóch wygranych setów do
25 punktów. W przypadku, gdy stan pojedynku w setach wynosi³ 1:1 rozgrywany by³
trzeci set  decyduj¹cy do 15 punktów.
W turnieju udzia³ wziêli obecni zawodnicy i zawodniczki Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego SET, jak równie¿ wychowankowie  absolwenci ww. Klubu.
Wród ch³opców dodatkowo wyst¹pi³y dru¿yny z Nowej Woli i Jaworowej.
Pierwsze miejsce w rozgrywkach juniorek zdoby³a dru¿yna Lesznowoli 1 (rocznik 1988) wygrywaj¹c wszystkie spotkania
2:0. Dru¿yna Lesznowoli 2 (rocznik 1986)
zajê³a drugie miejsce po pasjonuj¹cym
meczu z Gimnazjum Lesznowola, w którym rozstrzygniêcie pad³o dopiero w trzecim decyduj¹cym secie. W rozgrywkach
ch³opców Puchar Wójta Gminy Lesznowola zdoby³a dru¿yna z Nowej Woli. Drugie
miejsce zajê³a dru¿yna Gimnazjum Lesznowola, za którym uplasowa³a siê Lesznowola 1 (wychowankowie LUKS SET).

W trakcie turnieju wy³oniono równie¿
najlepszych zawodników turnieju zarówno juniorek jak i juniorów. Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Micha³ Charchalis z zespo³u Nowej Woli, który otrzyma³
pi³kê ufundowan¹ przez ww. Jolantê Doleck¹ oraz koszulkê z autografem Edwarda Skorka. Najlepsza zawodniczka Monika Klocek odjecha³a z turnieju rowerem 
nagrod¹ ufundowan¹ przez Centrum Biznesu Stolica Sp. z o.o., a wyboru zawodniczki dokona³ p. Zygmunt Laskowski 
radca prawny ww. firmy. Puchar najlepiej
atakuj¹cego przypad³ zawodnikowi z dru¿yny Gimnazjum Lesznowola  Mateuszowi Olczakowi, za najlepiej atakuj¹c¹ zawodniczk¹ okaza³a siê Katarzyna Komacka z dru¿yny Lesznowola 1. Przyznane by³y
równie¿ nagrody najlepszym rozgrywaj¹cym turnieju, które otrzymali Sebastian
Dutkowski i Ma³gorzata Pieni¹¿kiewicz.
Dodatkow¹ nagrod¹ by³y ufundowane bilety do kina dla najm³odszych dru¿yn przez

Zygmunt Laskowski wrêcza nagrodê najlepszej
zawodniczce turnieju Monice Klocek

Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Ceremonii zamkniêcia dokona³a p. Maria
Jolanta Batycka-W¹sik  Wójt Gminy Lesznowola, która podziêkowa³a znakomitym gociom za przybycie oraz ¿yczy³a m³odzie¿y
startuj¹cej w turnieju dalszych sukcesów na
arenie sportowej.
Rafa³ Skorek
Inspektor ds. sportu i rekreacji

II Turniej Pi³ki Siatkowej Amatorów
W dniu 5 czerwca br. odby³ siê II Turniej Pi³ki Siatkowej Amatorów w hali sportowej Zespo³u Szkó³ w £azach. W rozgrywkach brali udzia³ amatorzy oraz byli zawodnicy ligowi. Celem organizacji turnieju by³o
propagowanie zdrowia przez sport, popularyzacja pi³ki siatkowej oraz integracja
rodowiska sportu powszechnego. Turniej
otworzy³a pani Maria Jolanta Batycka-W¹sik Wójt Gminy Lesznowola. Do turnieju
zg³osi³o siê osiem zespo³ów, które w drodze losowania podzielono na dwie grupy.
W grupie A rywalizowa³y dru¿yny: Da Lesers, Góry Kalwarii, Zalesia Dolnego i gospodarz zawodów Lesznowola. W grupie
B znalaz³y siê zespo³y: Kapitan Konstancin Jeziorna, Piaseczno Bobry, UKS Powsinek i Konstancin Jeziorna. W grupach
dru¿yny gra³y systemem ka¿dy z ka¿dym.
Po dwie najlepsze dru¿yny z ka¿dej grupy
awansowa³y do pó³fina³ów. Z grupy A do
fina³ów przesz³y dru¿yny z Lesznowoli i Da
Lesers, natomiast z grupy B awansowa³y
zespo³y Piaseczno Bobry i Kapitan Konstancin Jez.
W pierwszym meczu pó³fina³owym pomiêdzy Lesznowol¹ (I miejsce w gr. A) a
Kapitanem Konstancin Jez. (II miejsce w
gr. B), dru¿yn¹ zwyciêsk¹ okazali siê przedstawiciele z Konstancina Jez. pokonuj¹c gospodarzy 2:0. W drugim meczu: Piaseczno
Bobry (I miejsce w gr. B) uleg³o 2:0 zespo³owi Da Lesers (II miejsce w gr. A).
W meczu o trzecie miejsce spotka³y siê
dru¿yny z Piaseczna i Lesznowoli. Bezape-
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lacyjnie wygra³a dru¿yna gospodarzy zawodów pokonuj¹c 2:0
Bobry z Piaseczna. W meczu
na szczycie po bardzo zaciêtym
spotkaniu wygra³a dru¿yna Kapitana Konstancin Jez. staj¹c siê
zwyciêzc¹ II Turnieju Pi³ki Siatkowej Amatorów.
W trakcie turnieju wy³oniono równie¿ najlepszego atakuj¹cego, najlepszego rozgrywaj¹cego i najlepszego zawodnika
turnieju. Puchar najlepiej atakuj¹cego przypad³ zawodnikowi z
Kapitana Konstancin Jez. p. Miros³awowi Kapitanowi, za najlepszym rozgrywaj¹cym turnieju zosta³ Jakub ¯ó³cik z Da Lesers. Tytu³ najlepszego zawodnika turnieju przypad³ Jakubowi
Radomskiemu (Da Lesers).
Ceremoniê wrêczenia pucharów i nagród uwietni³ W³odzimierz Sadalski  Mistrz wiata z
Meksyku (1974r.) i Mistrz Olimpijski z Montrealu (1976r.). Zamkniêcia turnieju dokona³ Dyrektor Zespo³u Obs³ugi Placówek Owiatowych w Lesznowoli p. Jan Wysokiñski, który zaprosi³ na zawody w przysz³ym roku.
Rafa³ Skorek
Inspektor ds. sportu
i rekreacji

Klasyfikacja koñcowa
1. Miejsce Kapitan Konstancin Jeziorna
2. Miejsce Da Lesers
3. Miejsce Lesznowola
4. Miejsce Piaseczno Bobry

Wyniki rozgrywek grupowych:
Grupa A
Da Lesers  Zalesie Dolne

1:2

Lesznowola  Góra Kalwaria

2:0

Da Lesers  Lesznowola

2:1

Góra Kalwaria  Zalesie Dolne

2:1

Da Lesers  Góra Kalwaria

2:0

Lesznowola  Zalesie Dolne

2:0

Awans do fina³ów: Lesznowola i Da Lesers

Grupa B
Kapitan Konstancin Jez.- Konstancin Jez.

2:0

Konstancin Jez.  Piaseczno Bobry

0:2

Piaseczno Bobry  Kapitan Konstancin Jez.

2:0

Konstancin Jez. - UKS Powsinek

0:2

Piaseczno Bobry  UKS Powsinek

2:0

UKS Powsinek  Kapitan Konstancin

1:2

Awans do fina³ów: Piaseczno Bobry i Kapitan
Konstancin Jeziorna

Wyniki meczy pó³fina³owych
Lesznowola  Kapitan Konstancin Jez.

0:2

Da Lesers  Piaseczno Bobry

2:0

Wyniki meczu o 3 miejsce
Lesznowola  Piaseczno Bobry

2:0

Wyniki meczu o 1 miejsce
Kapitan Konstancin Jez.  Da Lesers

2:0

