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Szanowni Pañstwo!
wiêta Bo¿ego Narodzenia i Nowy Rok to czas mi³ych prze¿yæ w gronie najbli¿szych, czas odpoczynku ale tak¿e czas
refleksji i podsumowañ minionego roku.
Dlatego te¿ mam wielki zaszczyt podzieliæ siê z Pañstwem
tym co uda³o siê w bie¿¹cym roku w naszym samorz¹dowym
¿yciu.
Rok 2004 by³ dla nas wszystkich bardzo szczególny za
wzglêdu na nasze wejcie do Unii Europejskiej.
Dziêki temu mamy nowe mo¿liwoci dotycz¹ce jakoci ¿ycia
naszych Mieszkañców. Ponadto za³o¿enia bud¿etu gminy na
2004 r. w obszarze inwestycji by³y bardzo ambitne (oko³o
49% dochodów przeznaczylimy na inwestycje. Samorz¹d
Gminy przyj¹³ do realizacji a¿ 67 zadañ inwestycyjnych, z czego uda³o siê wykonaæ 64.
Zapraszam Pañstwa na kolejn¹ stronê Biuletynu, gdzie
przekazujemy szczegó³y dotycz¹ce zadañ inwestycyjnych.
Ponadto uda³o nam siê poprawiæ bezpieczeñstwo na drogach poprzez budowê sygnalizacji wietlnej na skrzy¿owaniach z Alej¹ Krakowsk¹, budowê progów zwalniaj¹cych m.in.
w Nowej Iwicznej oraz sfinansowanie dodatkowych patroli

policji. Istotnym rozwi¹zaniem w zakresie komunikacji publicznej by³o uruchomienie nowych linii autobusowych na terenie naszej Gminy.
W celu podwy¿szenia standardów wiadczonych us³ug
przez Urz¹d Gminy przyst¹pilimy do wdro¿enia procedur
zwi¹zanych z ISO. Zakoñczenie prac nast¹pi w I pó³roczu
przysz³ego roku.
Reasumuj¹c pragnê podkreliæ, i¿ realizacja naszych ambitnych planów w bie¿¹cym roku by³a mo¿liwa dziêki konstruktywnej postawie Rady Gminy, wielkiemu zaanga¿owaniu i wsparciu naszych Mieszkañców, Pañstwa So³tysów i Pracowników Urzêdu a tak¿e wzorowej wspó³pracy ze wszystkimi rodowiskami opiniotwórczymi w naszej Gminie, za co
z ca³ego serca dziêkujê i raz jeszcze ¿yczê radosnych i piêknych wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz realizacji wszystkich
zamierzeñ w 2005 roku.
Z wyrazami szacunku
Maria Jolanta Batycka-W¹sik
Wójt Gminy Lesznowola

Bo¿e Narodzenie to radoæ
dzielenia siê op³atkiem
i obdarowywania najbli¿szych prezentami.
To tak¿e poczucie wzajemnej wiêzi
i rodzinnej bliskoci.
W domu pachnie choink¹, wanili¹ i piernikiem.
Mamy wiêcej czasu na bycie razem,
na chwile zatrzymania siê w biegu codziennoci.
Prosimy o przyjêcie serdecznych ¿yczeñ
pe³nych pogody i radoci wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz samych szczêliwych dni
w Nowym 2005 Roku.
Hanna Kosik
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy Lesznowola

Maria Jolanta Batycka-W¹sik
Wójt
Gminy Lesznowola
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REALIZACJA ZADAÑ INWESTYCYJNYCH GMINY LESZNOWOLA
w Referacie Przygotowania i Realizacji Inwestycji
1. Kanalizacja Kosów i Wólka Kosowska III Etap  zadanie
ul. ¯ytnia:
Inwestycja zosta³a zrealizowana przez firmê Zak³ad Instalacyjno-Budowlany W³adys³aw Goszczyñski i rozliczona przy udziale rodków uzyskanych z WFOiGW. £¹czny
koszt zadania wyniós³: 305 422,20 z³ brutto.
2. Kanalizacja Mroków II Etap:
Inwestycja zosta³a zrealizowana przez Przedsiêbiorstwo
Produkcyjno Us³ugowe WOD-MAR z Piaseczna za ³¹czna kwotê: 264 680,67 z³ brutto.
3. Kanalizacja £azy I Etap:
 Zosta³ rozstrzygniêty przetarg na budowê kanalizacji,
którego zwyciêzc¹ zosta³a firma PPUH HYDROGAZ Sp.
z o.o. z Grójca.
 W dniu 17 listopada dokonano wprowadzenia wykonawcy na plac budowy. Przewidywany termin zakoñczenia prac okrelony zosta³ na dzieñ 31 sierpnia 2005 r.
 W ramach inwestycji zostanie wykonanych 216 przykanalików, 2 przepompownie sieciowe i blisko 11 kilometrów sieci kanalizacyjnej.
4. Kanalizacja Magdalenka I Etap:
 Zosta³ rozstrzygniêty przetarg na budowê niniejszej
kanalizacji, którego zwyciêzc¹ zosta³o konsorcjum
PW BUDOMEX Sp. z o.o. i Zak³ad Instalacyjno-Budowlany W³adys³aw Goszczyñski z Radzynia Podlaskiego.
 W dniu 16 listopada dokonano wprowadzenia wykonawcy na plac budowy. Przewidywany termin zakoñczenia prac okrelony zosta³ na dzieñ 31 sierpnia 2005.
 W ramach inwestycji zostanie wykonanych 247 przykanalików, 2 przepompownie sieciowe i blisko 11 kilometrów sieci kanalizacyjnej.
5. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce Kosowskiej
i Odwiert:
 Gmina Lesznowola zakupi³a dzia³kê pod planowan¹ inwestycjê,
 zosta³ wykonany projekt techniczny Stacji Uzdatniania
Wody,
 trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowê.
6. Budowa studzienki stabilizuj¹cej cinienie wody w Mysiadle:
Zosta³ zakupiony specjalistyczny zestaw hydroforowy.
7. Wodoci¹g Kolonia Warszawska ul. U³anów:
Inwestycja zosta³a zrealizowana przez Zak³ad Instalacyjny i Remontowo-Budowlany Roman Zwierzchowski ze
Zgorza³y za kwotê: 90 523 z³ brutto.
8. Budowa wodoci¹gu i kanalizacji ul. Okrê¿na Lesznowola:
Zosta³ wy³oniony wykonawca inwestycji: Zak³ad Instalacyjny i Remontowo-Budowlany Roman Zwierzchowski.
Rozpoczêcie prac budowlanych nast¹pi³o pod koniec listopada 2004 roku.
9. Budowa spinki wodoci¹gowej Al. Krakowska £azy:
Zosta³ og³oszony przetarg na fizyczn¹ realizacjê zadania.
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10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

Otwarcie ofert nast¹pi³o dnia 25 listopada 2004 roku.
Obecnie inwestycja w trakcie realizacji.
Wodoci¹g ul. Orna Nowa Wola:
Zosta³ wy³oniony wykonawca inwestycji: Zak³ad Instalacyjny i Remontowo-Budowlany Roman Zwierzchowski.
Rozpoczêcie prac budowlanych nast¹pi³o na pocz¹tku
trzeciej dekady listopada 2004 roku.
Rozbudowa Oczyszczalni cieków Kosów  II Etap:
W chwili obecnej trwa rozruch techniczny oczyszczalni.
Projekt Wodoci¹gu Stachowo:
Wykonano projekt techniczny za kwotê: 6100 z³ brutto.
Program gospodarki wodno-ciekowej gminy Lesznowola:
 Program zgodnie z wymaganiami procedury Funduszu
Spójnoci zosta³ zg³oszony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a tak¿e do Krajowego Programu Oczyszczania
cieków Komunalnych. W dniu 13 XII br. program zosta³ zaakceptowany przez Zarz¹d WFOiGW i przekazany do uzgodnieñ do Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzêdu Marsza³kowskiego.
 trwa opracowywanie przez firmê TECH-SAN Elwira Hendzel projektów kanalizacji w miejscowociach Marysin
oraz W³adys³awów i Wilcza Góra.
Zespó³ Szko³y w £azach:
 uporz¹dkowano sieæ telefoniczn¹,
 zosta³o wykonane ogrodzenie zbiornika wód deszczowych wysokoci 3 m,
 zniwelowano tereny szkolne od strony ulicy Irysowej
(nawieziono przesz³o 1800 m3 ziemi), u³o¿ono drena¿
p³yty boiska o d³ugoci 300 metrów, a tak¿e za³o¿ono
trawnik o parametrach sportowych o powierzchni
6 500 m2.
 przekazano do dyspozycji szko³y blisko 160 rolin
ozdobnych stanowi¹cych dotychczasow¹ otulinê rozbudowywanej oczyszczalni cieków Kosów, a tak¿e
wykonano wspólnymi si³ami pracowników Urzêdu
Gminy Lesznowola oraz Zespo³u Szko³y w £azach aran¿acjê ogródka skalnego przed budynkiem biblioteki
szkolnej.
Boisko i parking przy szkole w Lesznowoli:
Uniewa¿niono postêpowania przetargowe z przyczyn
formalno-prawnych. Zadanie to bêdzie realizowane
w 2005 roku przy udziale rodków Totalizatora Sportowego.
Ogrodzenie boiska szkolnego Nowa Iwiczna:
Inwestycja zosta³a zrealizowana przez Zak³ad Us³ug Remontowo-Budowlanych Seweryn Kowalczyk za kwotê
28 377,79 z³ brutto.
Rafa³ Suwa³a
Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Biuletyn Informacyjny nr 19  2004

INWESTYCJE DROGOWE W 2004 R.

Ulica Ró¿ana w Nowej Iwicznej

Maj¹c na uwadze oczekiwania spo³ecznoci lokalnej, Gmina Lesznowola w ka¿dym
roku realizuje kolejne inwestycje drogowe.
W bie¿¹cym roku zosta³y wybudowane nastêpuj¹ce drogi : ul. Ró¿ana, ul. Modrzewiowa, ul. Poziomki, Zimowa i Wiosenna w Nowej Iwicznej oraz ul. Kuropatwy w Mysiadle
Obecnie realizowany jest II etap budowy ul. Stokrotki w Nowej Iwicznej polegaj¹cy na u³o¿eniu kostki betonowej Warto
podkreliæ równie¿, ¿e kontynuacja modernizacji kolejnego odcinka ul. Zakrêt w Mysiadle jest prowadzona dziêki w³acicielom
dzia³ek przyleg³ych, którzy udostêpnili grunt
na poszerzenie drogi, za co im serdecznie
dziêkujemy.
Ponadto Gmina Lesznowola 22.10.2004 r.
rozpoczê³a procedurê przetargow¹ na d³ugo
oczekiwan¹ inwestycjê pn. Budowa ul. Mleczarskiej w Nowej Iwicznej Zgodnie z porozumieniem zawartym z Gmin¹ Piaseczno (Gmina jest w³acicielem ul. Mleczarskiej) Gmina
Lesznowola przyjê³a na siebie obowi¹zek
zarz¹dzania i modernizacji odcinka pomiêdzy ul. Krasickiego i £abêdzi¹ Pozosta³y odcinek pomiêdzy ul. Krasickiego i ul. Energetyczn¹ pozosta³ w zarz¹dzie w³aciciela drogi czyli Gminy Piaseczno. W dniu 7 grudnia
br. odby³o siê otwarcie ofert przetargowych.
W postêpowaniu przetargowym z³o¿ono 13
ofert. W chwili obecnej trwaj¹ prace komisji
przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty. Realizacja zadania rozpocznie siê w przysz³ym roku. Jednak¿e przy
sprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych
prace zostan¹ rozpoczête niezw³ocznie po
wyborze Wykonawcy i podpisaniu umowy.
W roku bie¿¹cym z inicjatywy Gminy
i przy jej wspó³udziale finansowym, Zarz¹d
Dróg Powiatowych wykona³ modernizacjê
drogi powiatowej  ul. Postêpu na odcinku
od ul. S³onecznej w Lesznowoli do ul. Krasickiego w Nowej Woli. Natomiast w celu
poprawy bezpieczeñstwa ruchu w Nowej
Iwicznej Gmina Lesznowola wspólnie z Zarz¹dem Dróg Powiatowych planuje moder-

nizacjê ul. Krasickiego  drogi powiatowej
w zakresie budowy chodników, parkingów,
wykonania odwodnienia i nowej nawierzchni. Dotychczas uda³o siê w du¿ej mierze poprawiæ bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie¿y
w rejonie szko³y poprzez budowê progów
zwalniaj¹cych na ul. Krasickiego.
Podkreliæ nale¿y równie¿, ¿e Gmina
Lesznowola wspólnie z Generaln¹ Dyrekcj¹
Dróg Krajowych i Autostrad wspó³finansuje
koncepcjê przebudowy ul. Pu³awskiej uwzglêdniaj¹cej obs³ugê komunikacyjn¹ terenów przyleg³ych tj. terenów Nowej Iwicznej i Mysiad³a
co w znakomity sposób odci¹¿y skrzy¿owanie ul. Geodetów i £abêdziej z ul. Pu³awsk¹.
Powy¿sze dzia³ania maj¹ na celu wykonanie dodatkowych dróg umo¿liwiaj¹cych
wyjazd z osiedli mieszkaniowych. Jestemy
przekonani, ¿e dotychczasowa dobra wspó³praca z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych
i Autostrad umo¿liwi szybk¹ realizacjê powy¿ej koncepcji.
Bardzo wa¿nym przedsiêwziêciem oczekiwanym od kilku lat, a zwi¹zanym z popraw¹ bezpieczeñstwa ruchu szczególnie z uwagi na bliskoæ szko³y jest wybudowana sygnalizacja wietlna na skrzy¿owaniu Al. Krakowskiej z ulicami Szkoln¹ i Rejonow¹ w Mrokowie
oraz tymczasowa sygnalizacja wietlna na
skrzy¿owaniu Al.Krakowskiej z ulicami Nadrzeczn¹ i U³anów w Wólce Kosowskiej.
Modernizacja nawierzchni ulic Poprzecznej i ¯ytniej w Lesznowoli, ul. Przylenej w Wilczej Górze oraz ul. S³onecznej w Starej Iwicznej polegaj¹ca na wykonaniu nak³adki asfaltowej znacznie poprawi³a warunki techniczne przedmiotowych dróg. Natomiast budowa chodników na ul. S³onecznej w Lesznowoli
i Starej Iwicznej, ul. £¹cznoci w £azach,
ul. rodkowej w Magdalence oraz wzd³u¿ Al.
Krakowskiej w rejonie szko³y w Mrokowie zapewni bezpieczeñstwo pieszym u¿ytkownikom dróg.
Bezpieczna droga to owietlona droga.
W lad za tym zosta³o wykonane owietlenie nastêpuj¹cych ulic: Ró¿anej i Stokrotki
w Nowej Iwicznej, Rolnej i Jasnej w £azach,
Ks. S³ojewskiego w Magdalence, Syna Pu³ku i Winiowej w Starej Iwicznej i Malinowej w Stefanowie. Aktualnie trwa budowa
owietlenia ul. Przylenej w Wilczej Górze.
Wzd³u¿ Al. Krakowskiej w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola oraz w Wilczej Górze i W³adys³awowie zosta³y zamontowane nowe wiaty przystankowe. Kolejne
wiaty powstan¹ wzd³u¿ ul. S³onecznej
w Magdalence, Lesznowoli, i Starej Iwicznej
po wybudowaniu zatok przystankowych.
Maria Przygodzka
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Ochrony rodowiska i Rolnictwa

Spo³eczny Komitet Budowy
Kanalizacji w Lesznowoli
Na zebraniu wiejskim w dniu 13 wrzenia
2004 r. zosta³ rozwi¹zany Spo³eczny Komitet
Budowy Kanalizacji w Lesznowoli.
Rozwi¹zanie nast¹pi³o po przyjêciu sprawozdania ze swojej dzia³alnoci z³o¿onego
przez Zarz¹d. Po wype³nieniu zadania Zarz¹d
sk³ada serdeczne podziêkowania cz³onkom
komitetu za dobr¹ wspó³pracê. Gminnym
s³u¿bom inwestycyjnym za wzorowe przeprowadzenie inwestycji, wyrazem tego by³o
otrzymanie nagrody pieniê¿nej w wysokoci
50 000 z³ przyznan¹ przez Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Szczególne podziêkowania Zarz¹d sk³ada Pani Wójt Gminy Marii Jolancie BatyckiejW¹sik za zaanga¿owanie bez którego realizacja tej inwestycji by³aby niemo¿liwa.
Komitet zosta³ powo³any wraz z wyborem
Zarz¹du na zebraniu wiejskim w dniu 31 maja
1996 r. Od pocz¹tku 2000 roku do koñca
swojej dzia³alnoci Zarz¹d Komitetu pracowa³ w sk³adzie:
 Ryszard Dusza
 przewodnicz¹cy
 Zygmunt Ryczywolski  wiceprzewodnicz¹cy
 Zofia Woniak
 skarbnik
 Ewa Bia³kowska
 sekretarz
 El¿bieta Ob³uska
 cz³onek
 Jan Kwiatkowski
 cz³onek
 Kazimierz Seliga
 cz³onek
Powo³any Komitet okreli³ zasady uczestnictwa i harmonogram ratalnych wp³at na:
wykonanie projektu technicznego, i na rzecz
budowy kanalizacji. Po przeprowadzonych
konsultacjach z mieszkañcami Lesznowoli
zosta³a okrelona powierzchnia terenu do wykonania zadania. Dziêki przychylnoci i zrozumieniu Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu
Pañstwa inwestycj¹ zostali objêci mieszkañcy
ul. Dworkowej i Topolowej, których udzia³ w
ca³oci finansowa³a Agencja. Niestety pomimo
wielu dzia³añ Zarz¹du nie uda³o siê przekonaæ do udzia³u w tej inwestycji wiêkszoci
mieszkañców ulic: Biedronki i ¯ytniej oraz
zachodniej czêci ulicy S³onecznej.
Przetarg na wykonanie projektu technicznego budowy kanalizacji wygra³a firma
PREUSSAG z Wroc³awia za cenê 126 000 z³.
proponuj¹c wykonanie zadania w systemie
podcinieniowym.
W przetargu na budowê zwyciê¿y³a firma PEKUM z Gostynina za cenê 3 355 078
z³. Zadanie obejmowa³o: budowê stacji
pomp, trzech kolektorów g³ównych o ³¹cznej d³ugoci 9543 mb, 166 przykanalików zakoñczonych studniami zaworowymi i zwyk³ymi o ³¹cznej d³ugoci 11471 mb oraz ruroci¹gu t³ocznego o d³ugoci 2267 mb. Dodatkowym zadaniem by³o wyposa¿enie kanalizacji w pe³ny monitoring.
Ca³a inwestycja zosta³a wykonana w przewidzianym umow¹ terminie.
Gospodarka finansowa Zarz¹du by³a dwukrotnie kontrolowana przez Komisjê Rewizyjn¹. W marcu 2002 roku Komisja Rewizyjna
dokona³a kontroli rachunku bankowego prowadzonego przez skarbnika i przewodnicz¹cego Zarz¹du po rozliczeniu kosztów stwierdzono, i¿ udzia³ jednostkowy budowy kanalizacji wyniós³ 3340 z³.
Za Zarz¹d Ryszard Dusza
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Informacja Gminnego
Zak³adu Gospodarki
Komunalnej w Lesznowoli
UWAGA D£U¯NICY!!!!!
Z dniem 2.01.2005 r. Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Lesznowoli podejmuje stanowcze kroki maj¹ce na celu odzyskanie zaleg³ych wierzytelnoci.
Osoby uchylaj¹ce siê od terminowego op³acania nale¿noci za wodê i cieki musz¹ liczyæ siê z powa¿nymi
konsekwencjami. GZGK bêdzie wstrzymywa³ dostawy
wody i odbiór cieków od d³u¿ników a tak¿e przeciwko
tym osobom wszczête bêdzie postêpowanie s¹dowe.
Grzegorz Lewandowski, Zastêpca Wójta

Doroczne wyró¿nienia
Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej rozdane
Wród 5 osób wyró¿nionych za osi¹gniêcia we wspieraniu
demokracji lokalnej w Polsce znalaz³a siê Maria Jolanta Batycka-W¹sik Wójt Gminy Lesznowola.
Wyró¿nienia FRDL s¹ przyznawane za wybitne dokonania i inicjatywy na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, odrêbnie osobom fizycznym, organizacjom obywatelskim oraz
samorz¹dom terytorialnym. Poprzez wyró¿nienia Fundacja
pragnie uhonorowaæ wysi³ki osób, czy grup spo³ecznych
i upowszechniæ dobre przyk³ady.

Gmina Przyjazna rodowisku
Dnia 17 listopada br. Jury Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjani rodowisku pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaniewskiego nominowa³o gminê Lesznowola do fina³u konkursu Gmina Przyjazna rodowisku. Organizatorem Konkursu Przyjani rodowisku jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych  Stowarzyszenie Europa Nasz Dom. Kategoria Gmina Przyjazna rodowisku skierowany jest do samorz¹dów z terenu ca³ej Polski,
a celem jest:
 zidentyfikowanie i promowanie samorz¹dów przyjaznych
dla rodowiska, podejmuj¹cych aktywne dzia³ania na rzecz
jego ochrony,
 kreowanie pozytywnego ekologicznego wizerunku gminy,
 promocja innowacyjnych, ekologicznie skutecznych przedsiêwziêæ maj¹cych dodatni wp³yw na rodowisko naturalne,
 wdro¿enie wysokich standardów ekologicznych przy realizacji inwestycji w gminie,
 promocja edukacji ekologicznej w gminach polskich.
Dnia 16 grudnia w gminie Lesznowola mia³ miejsce audyt
konkursowy.
Nominacja w ogólnopolskim konkursie to du¿e wyró¿nienie
dla gminy i inicjatyw podejmowanych przez samorz¹d w zakresie
ochrony rodowiska i ekologii.

6

Statuetka i certyfikat dla
gminy Lesznowola
Gmina Fair Play 2004
30 wrzenia br., podczas Gali III edycji Konkursu Gmina
Fair Play  Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, uhonorowano gminy wyró¿nione za rozwój dzia³alnoci gospodarczej
i sprzyjanie inwestowaniu.
Cenny sukces odnios³a gmina Lesznowola, która wed³ug
kapitu³y okaza³a siê najlepsza w województwie mazowieckim, otrzymuj¹c statuetkê i wyró¿nienie.
Przedsiêbiorcy prowadz¹cy procesy inwestycyjne na terenie danej gminy oceniali m.in.:
 kwalifikacje pracowników gminy w zakresie obs³ugi inwestora,
 szybkoæ i terminowoæ obs³ugi,
 ³atwoæ dostêpu do urzêdu,
 dba³oæ o koszty i czas inwestorów,
 przejrzystoæ zasad i bezpieczeñstwo finansowe.
Aby otrzymaæ certyfikat, trzeba by³o przejæ przez trzy etapy konkursu. W ramach spotkañ indywidualnych audytor
sprawdza³ informacje zawarte w ankiecie konkursowej. Rozmawia³ tak¿e z inwestorami z terenu gminy i z dostarczycielami mediów i us³ug oraz zapozna³ siê z zrealizowanymi inwestycjami z ostatnich lat.
Nagrodzone samorz¹dy otrzyma³y rekomendacjê Krajowej
Izby Gospodarczej gwarantuj¹c¹ przedsiêbiorcom, ¿e na terenie wyró¿nionych gmin mo¿na bezpiecznie lokalizowaæ inwestycje.

Z³oty Laur dla Lesznowoli
W Warszawie 23 wrzenia br. rozstrzygniêto konkurs
o Laur Edukacji Samorz¹dowej. Z³ote, srebrne i br¹zowe laury zosta³y rozdane. Lesznowola znowu najlepsza.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i dwutygodnik
Wspólnota, organizuj¹c konkurs o Laur Edukacji Samorz¹dowej, postanowi³y nagrodziæ te urzêdy samorz¹du terytorialnego, które przyk³adaj¹ najwiêksz¹ wagê do sta³ego podnoszenia kwalifikacji pracowników.
Oceniano zaanga¿owanie urzêdów samorz¹dowych w podnoszenie kwalifikacji pracowników. Brano pod uwagê szkolenia, w których urzêdnicy uczestniczyli w 2003 roku, liczbê
pracowników kszta³c¹cych siê na studiach wy¿szych i podyplomowych, rodzaj wsparcia udzielanego im przez urz¹d, istnienie planu doskonalenia zawodowego pracowników, a tak¿e procent bud¿etu przeznaczonego na ten cel. Nagrody wrêczono w piêciu kategoriach, zale¿nie od wielkoci urzêdów.
Gmina Lesznowola zajê³a I miejsce w kategorii urzêdów od
30 do 80 pracowników.
Nagroda, któr¹ otrzyma³a gmina jest laurem dla urzêdu.
Jest to kolejny dowód na to, ¿e dobra, profesjonalna administracja publiczna przek³ada siê na wysok¹ jakoæ us³ug wiadczon¹ na rzecz spo³ecznoci lokalnej.
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Gmina Lesznowola gospodarzem zjazdu dziennikarzy z ca³ej Polski
W dniach 2224 padziernika 2004r., Gmina Lesznowola by³a
gospodarzem 65 sesji Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
W sesji wziê³o udzia³ 50 dziennikarzy prasy lokalnej z ca³ej Polski.
W pierwszym dniu pobytu program przewidywa³ spotkanie
z Samorz¹dem Gminy Lesznowola oraz Pos³ami RP  Januszem
Piechociñskim i Arturem Zawisz¹, którzy s¹ mieszkañcami Gminy Lesznowola.
W sobotê, 23 padziernika nasi Gocie zwiedzali Gminê oraz
odwiedzili firmy: Kamis  Przyprawy w Stefanowie, Centrum
Handlowe w Wólce Kosowskiej  GD Poland, SEMIH oraz ASG,
Royal Hurt i Brilux w Starej Iwicznej, a tak¿e Zespó³ Szkó³ w £azach. Byli te¿ obserwtorami II Mini Maratonu o Puchar Wójta
Gminy Lesznowola i uczestniczyli w konferencji prasowej z Olimpijkami z Gminy Lesznowola, tj. Paniami Ann¹ Jakubczak-Pawelec (biegi) i Sylwi¹ Czwojdziñsk¹ (piêciobój), a pod koniec dnia
uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich.
Ostatni dzieñ sesji tak¿e obfitowa³ w wydarzenia. Po zwiedzeniu Zamku Królewskiego i Starego Miasta, dziennikarze wziêli
udzia³ w inauguracji akcji masowej Przejrzysta Polska na Placu
Zamkowym. W programie tym od lutego br. bierze udzia³ Gmina
Lesznowola, jako jedna z szesnastu w Polsce, a jedyna z Mazowsza. W imprezie tej wziê³o udzia³ bardzo wielu mieszkañców

Warszawy, odwiedzaj¹cych Warszawê goci, a tak¿e Mieszkañcy
Gminy Lesznowola. By³a to wiêc doskona³a promocja dla uczestnicz¹cych w niej gmin.
Nasi gocie wyje¿d¿ali pod du¿ym wra¿eniem tego co zobaczyli i us³yszeli.
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy Lesznowola
W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej dziêkujemy wszystkim firmom, które przyczyni³y siê do sfinansowania sesji. Szczególne podziêkowania dla firm: Browar Jab³onowo, Brilux, Dormobile, SEMIH, GD Poland, ASG, Royal Hurt,
Jarper, Zak³ad Instalacyjno-Budowlany W.Goszczyñski.
Serdecznie równie¿ dziêkujemy firmom Kamis i Browar Jab³onowo za uatrakcyjnienie stoiska Gminy Lesznowola na Placu Zamkowym, a Zespo³owi Têcza i £adne Kwiatki za przepiêkny wystêp, nagradzany za ka¿dym razem rzêsistymi brawami zgromadzonej publicznoci.
Maria Jolanta Batycka-W¹sik
Wójt Gminy Lesznowola

Przejrzysta Polska
W pi¹tek 10 grudnia w siedzibie Gazety Wyborczej wrêczono dyplomy 16 samorz¹dom (po jednym z ka¿dego województwa), które w rocznym pilota¿u testowa³y zadania akcji Przejrzysta Polska. Samorz¹dowcy sprawdzili, ¿e mo¿na rz¹dziæ
bardziej przejrzycie, fachowo, odpowiedzialnie, przewidywalnie, nie toleruj¹c korupcji, we wspó³pracy z mieszkañcami.
Inauguracja akcji masowej mia³a miejsce 24 padziernika br.
na Placu Zamkowym. Wtedy to alpinici zawieszeni nad ogromnych rozmiarów map¹ Polski ods³aniali po kolei nazwy gmin
bior¹cych udzia³ w akcji. Gmina Lesznowola jest jedyn¹ z województwa mazowieckiego a jedn¹ z 16 gmin z ca³ej Polski bior¹cych udzia³ w pierwszej czêci akcji tzw. Laboratorium (programie pilota¿owym). W jego ramach samorz¹dowcy uczestniczyli
w szkoleniach oraz korzystali z konsultacji indywidualnych
mentorów i ekspertów.
10 grudnia br., podczas gali w siedzibie Gazety Wyborczej,
Wójt Gminy Lesznowola otrzyma³a z r¹k Jerzego Regulskiego i
Dyrektora Programowego Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci Anny Wojakowskiej-Skiby certyfikat Przejrzysta Gmina.
W rodê15 grudnia br. mia³a miejsce Konferencja Regionalna dla wszystkich gmin i powiatów Województwa Mazowieckiego, w której zaprezentowano zadania przygotowane do ak-

cji masowej. Oprócz omówienia za³o¿eñ ogólnych modelu,
przedstawicielki gminy Lesznowola Wójt Maria Jolanta Batycka-W¹sik oraz Sekretarz Mariola Uczkiewicz-Kampczyk zaprezentowa³y rozwi¹zania wdro¿one w tej gminie.
Zainteresowani uczestnicy zadawali wiele pytañ do przedstawicielek Gminy Lesznowola, które pe³ni³y rolê ekspertów.
Prezentacja wywo³a³a ¿ywe zainteresowanie i chêæ pójcia w
lady Lesznowoli.
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Nowy cykl pod wspólnym tytu³em:
Jak ruszyæ z posad bry³ê wiata
Róbmy swoje, piewa³ w latach osiemdziesi¹tych Wojciech M³ynarski i wydawa³ siê to najmilszy minimalno-maksymalny pomys³ na tamte czasy.
Róbmy swoje? To ma³o. Wielkoæ, jak powiedzia³ kiedy Churchill, to zrobiæ
tyle, co wszyscy i jeszcze trochê.
Przeciêtnoæ dzi nie wystarczy  jak mówi³ Kennedy  potrzebujemy tego co
najlepsze, od wszystkich, a nie tylko od niektórych. Uwa¿aj¹ Pañstwo, ¿e to nie-

mo¿liwe, ma³o prawdopodobne?
To, ¿e obywatelski trening zawsze przynosi efekty jest nawet dowiedzione naukowo. Gertrude Himmelfarb w Demoralizacji
spo³eczeñstwa argumentuje, ¿e wartoæ ludzi zale¿y w du¿ym stopniu od sygna³ów i przes³ania jakich dostarcza im kultura.
Dowodzi ona te¿, ¿e dziêki odpowiednim sygna³om wartoci i zachowania mog¹ siê szybko zmieniæ. Krótko mówi¹æ, szybko
mo¿e byæ du¿o lepiej ni¿ jest, tylko trzeba o tym mówiæ, podpowiadaæ co robiæ i chwaliæ pracê wykonan¹ przez tych, którzy
ju¿ zabrali siê do roboty. Mog¹ to byæ politycy, socjologowie, dziennikarze, ksiê¿a. Ka¿dy z nas....
Anna Kosik
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Lesznowola
Redakcja czeka od Pañstwa na sygna³y przyk³adów bezinteresownych postaw obywatelskich na rzecz swojej wsi, osiedla, gminy, naszej Polski. W tym numerze Biuletynu bohaterem cyklu jest Pan Czes³aw Najdychor. Wywiad przeprowadzi³a
Pani Anna Kosik  Przewodnicz¹ca Rady Gminy Lesznowola
Od ilu lat jest Pan Mieszkañcem W³adys³awowa? Proszê nam opowiedzieæ o specyfice i charakterze tych miejsc, w których
mieszka³ Pan wczeniej.
To ju¿ pi¹ty rok. Wprowadzi³em siê
tutaj w Sylwestra 2000 roku. Chocia¿ nie
mia³em jeszcze gazu i innych wygód,
bardzo emocjonalnie prze¿ywa³em powrót na wie. Trzeba Pani wiedzieæ ¿e
moj¹ rodzinn¹ wie Koszo³y, opuci³em
maj¹c 14 lat.
To chyba szczêcie wróciæ do krajobrazów dzieciñstwa na stare lata. Krajobrazowo W³adys³awów bardzo przypomina Koszo³y.
Miejsca, w któr ych mieszka³em
w tzw. miêdzyczasie to Bia³a Podlaska
gdzie zda³em maturê, póniej studia w
Lublinie i w Warszawie. Mieszka³em te¿
trochê w Szwecji i doæ d³ugo w Vancouver w Kanadzie. Szwecja by³a oknem
przez które niemia³o wyjrza³em zza
¿elaznej kurtyny. Dla m³odego cz³owieka to by³ szok.
Kanada to ju¿ by³ kraj sta³ego osiedlenia, wiêc czêsto patrzy³em nañ krytycznie. Jeli braæ pod uwagê przyrodê
 Brytyjska Kolumbia ma bardzo du¿o
do zaoferowania turystom.
Czy poszukiwania trwa³y d³ugo i czy decyzja o wyborze w³anie tego uroczego
miejsca jako swego miejsca na ziemi na
wymarzony dom, zapad³a b³yskawicznie
czy jednak potrzebowa³a dokonania wielu
trudnych wyborów. Proszê nam opowiedzieæ jak odkry³ Pan to najpiêkniejsze
miejsce na wiecie.
Bardzo zwyczajnie. Znalaz³em w gazecie og³oszenie o sprzeda¿y dzia³ki i
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jak tutaj przyjecha³em poczu³em siê jak
w domu. By³o to drugie miejsce jakie
ogl¹da³em.
Mam jakie przeczucie ¿e Kto mnie
tu³acza tutaj przyprowadzi³.
Z domem by³o podobnie jak z dzia³k¹. Pocz¹tkowo nie by³o domu w planach. W czasie jakiej wycieczki rowerowej do Choszczówki (mieszka³em wtedy na Bródnie) zwróci³ moj¹ uwagê ³adny domek stylem nawi¹zuj¹cy do dworków polskich i wykonany w technologii
kanadyjskiej. Zainteresowa³em siê i podpisa³em umowê z firm¹ Dworek Polski
w Zalesiu Górnym, która takie domy
buduje. Czy¿ mo¿na uwa¿aæ ¿e to by³
zbieg okolicznoci? ¯adnego je¿d¿enia,
szukania porównywania, praktycznie
bez wysi³ku. Póniej mia³em jeszcze wiele podobnych szczêliwych zdarzeñ, jak
choæby budowa linii elektrycznej czy
gazowej. Wszystko na to wskazuje ¿e
miejsce to by³o dla mnie przeznaczone.
Posiada Pan jeden z najpiêkniejszych
domów we W³adys³awowie, w stylu dworu polskiego, jedyny taki w naszej wsi, czy
to nie oznaczapowrotu do korzeni, têsknoty za che³moñsk¹, czyst¹, tradycyjn¹

wsi¹ polsk¹, po tylu latach spêdzonych
w tak innej Kanadzie?
Pewnie tak. Z pozycji emigranta inaczej patrzy siê na w³asny kraj. O tym
mo¿na rozmawiaæ jedynie z ludmi którzy zakosztowali ¿ycia poza Polsk¹.
W twórczoci Mi³osza mo¿na znaleæ
wiele odniesieñ na ten temat. Jego dowiadczenia s¹ mi bardzo bliskie, podobnie jak jego twórczoæ. Szkoda ¿e ju¿
nic nowego nam nie napisze.
Na spacery do lasu i po wsi chodzi Pan
nie tylko po to aby siê zrelaksowaæ, obserwowaæ przyrodê czy np. zbieraæ grzyby,
lecz po to aby po prostu zbieraæ mieci,
pozostawione w rowach czy w lesie.
Bardzo mnie dra¿ni wszystko co
oszpeca piêkno. mieci w lesie, czy przy
drodze to oszpecanie przyrody. Zaraz po
sprowadzeniu siê do W³adys³awowa odkry³em w pobliskim lesie dzikie mietnisko. Ludzie z okolicy wyrzucali tam
wszystko.
Popo³udniami, weekendami bra³em
taczkê i wyrusza³em na sprz¹tanie. Zwozi³em na to dzikie zwa³owisko wszystko
co znajdowa³em przy lenych drogach,
duktach cie¿kach. Póniej dziêki Pani,
Pani Aniu i Gminie Lesznowola uda³o mi
siê ca³e to mietnisko wywieæ. Jaki by³em szczêliwy ¿e mam ju¿ posprz¹tane.
Teraz ograniczam siê do sporadycznych wypadów rowerem i sprawdzam
czy jest czysto. W miêdzyczasie czasami przejadê taczk¹ przez wie i pozbieram torebki plastikowe, butelki, puszki
wyrzucane z samochodów; du¿o kierowców bezmylnie wyrzuca pude³ka po
papierosach na pobocze. Nie muszê siê
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martwiæ o sk³adowanie moich kolekcji.
Mamy pojemniki na posortowane mieci wiêc wszystko siê do nich upycha.
Mylê sobie ¿e jak bêdzie czysto to ludzie to uszanuj¹ i nie bêd¹ tak bezmylnie mieciæ.
Jak Pan myli, sk¹d siê bierze w Panu
taka rzadka u innych ludzi chêæ do systematycznego sprz¹tania wiata. Wszyscy
w koñcu zauwa¿amy tzw. dzikie wysypiska, lecz oprócz wyra¿ania oburzenia ¿e
nikt tego nie sprz¹ta lub w³¹czania siê
do akcji sprz¹tania raz w roku, rzadko kto
po prostu idzie z workiem do lasu i zbiera
mieci.
Jest wiele przyczyn. Najwa¿niejsza
chyba to brak identyfikacji pojedynczego cz³owieka z w³asnym pañstwem, czy
nawet w³asn¹ ma³¹ ojczyzn¹. Na takie
postawy pracowa³y wieki historii Polski
zniewolonej przez obcych. Musimy siê
teraz uczyæ samorz¹dzenia siê, gdy¿ jak
dot¹d nami rz¹dzono. Du¿e znaczenie
ma te¿ poziom materialnego ¿ycia ludzi.
Wra¿liwoæ na piêkno wzmacnia siê
u ludzi zamo¿niejszych. W Polsce na
wsiach jest jeszcze wci¹¿ du¿o biedy. Ale
to siê zmienia. Nawet w biednych wsiach
widujê coraz czêciej przystrzy¿on¹ trawê, czy kwietnik zrobiony na starym
drabiniastym wozie.
Du¿e znaczenie ma dobry przyk³ad
s¹siada.
Jeli Pan twierdzi, ¿e jest to kwestia wychowania, to proszê nam  rodzicom opowiedzieæ jak wychowywaæ, aby wyrobiæ
w naszych dzieciach nawyk sprz¹tania,
nie tylko swoich pokoi, swojego podwórka, ale jeszcze swojej wsi, lasu, osiedla?
Dzieci obserwuj¹ wiat doros³ych i od
nich siê ucz¹. Szko³a te¿ ma du¿y wp³yw.
Jeli ma³a Zosia dzieciñstwo spêdzi³a w
domu gdzie nie dba³o siê o porz¹dek,
jest du¿a szansa ¿e w przysz³ym domu
Zosi ju¿ doros³ej bêdzie podobnie.
Na koniec jeszcze krótka historia ze
Szwecji. Zosta³em kiedy zaproszony na
weekend na ¿aglówce. Po ca³odziennym
p³ywaniu przybilimy na noc do ma³ej
skalistej wysepki. Rano w czasie niadania przysz³a do nas grupa m³odych ludzi
¿eby nas zapytaæ czy nie mamy do oddania mieci, bo oni ju¿ posprz¹tali ca³¹
wysepkê i zabieraj¹ mieci ze sob¹. To
by³ rok 1977. Mylê ¿e w Polsce obecnej
znalaz³oby siê sporo takich m³odych ludzi, a szczególnie wród ¿eglarzy. Wówczas dla mnie, te¿ cz³owieka m³odego
by³o to niezwyk³e dowiadczenie.
Bardzo dziêkujê za rozmowê. S¹dzê, ¿e
przybêdzie nam naladowców.

Jak zorganizowaæ rodzinn¹ firmê?
Coraz wiêcej polskich rodzin styka
siê bezporednio z bezrobociem.
Jeli nawet ¿adnego z ma³¿onków
nie dotknê³y redukcje, pojawia siê problem z zatrudnieniem dorastaj¹cych
dzieci. W obecnej sytuacji polskiej gospodarki, gdy mimo notowanego wzrostu gospodarczego trudno liczyæ na
szybki i dynamiczny przyrost nowych
miejsc pracy  jednym z rozwi¹zañ jest
tworzenie miejsca pracy we w³asnym
zakresie. Taki stan rzeczy nadaje zupe³nie nowy impuls firmom tworzonym
i dzia³aj¹cym rodzinnie. Pierwszym
krokiem, który musi poprzedzaæ ca³e
przedsiêwziêcie  w tym analizê op³acalnoci wyboru jednej z mo¿liwych
form organizacyjnych przedsiêbiorstwa
 jest ustalenie, czy nowo utworzona
firma ma w ogóle szansê na lokalnym
rynku. By tak¹ szansê jej daæ, trzeba
mieæ przede wszystkim pomys³ na rodzaj dzia³alnoci, która ma byæ prowadzona.
Podjêcie decyzji o rozpoczêciu dzia³alnoci gospodarczej na w³asny (rodzinny) rachunek musi poprzedzaæ
etap stworzenia precyzyjnego biznesplanu, opartego na analizie potrzeb
lokalnych rynku i mo¿liwoci ich zaspokojenia przez tworzony nowy podmiot
gospodarczy. Tylko wtedy bowiem
nowa firma bêdzie mia³a w ogóle szanse na osi¹gniêcie zysków. W ka¿dym
innym przypadku skazana bêdzie na
bankructwo, nim jeszcze wystartuje.
W prawdziwym biznesie schemat
postêpowania wygl¹da tak. Najpierw
s¹ badania dotycz¹ce potrzeb uczestników danego rynku (globalnego lub
lokalnego). Na tej podstawie powstaje
idea nowego produktu, którym zreszt¹ coraz czêciej jest produkt ju¿ znany, a obecnie nieco inaczej konfekcjonowany-tak, by pokona³ produkty istniej¹ce ju¿ na rynku w starej postaci.
Nastêpnie produkt ten jest testowany
 prowadzone s¹ kolejne badania rynkowe, które maj¹ pozwoliæ oszacowaæ,
czy produkt ten ma szanse na rynku i
czy w ogóle warto inwestowaæ w jego
produkcjê, a jeli tak to w jakiej skali.
Gdy badania zakoñcz¹ siê pomylnie,
trzeba zastanowiæ siê nad skuteczn¹
technik¹ wprowadzenia go na rynek 
od informacji, przez promocjê a¿ do
reklamy. Dopiero potem produkt trafia do sprzeda¿y.

Poza wytypowaniem rodzaju dzia³alnoci, który mo¿e nam zagwarantowaæ sukces, niezwykle istotny jest wybór formy, w jakiej bêdziemy prowadziæ tê dzia³alnoæ. Firma mo¿e mieæ
status osoby fizycznej lub osoby prawnej. Osobowoæ prawn¹ maj¹ wszelkiego rodzaju spó³ki  od spó³ki partnerskiej i z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ poczynaj¹c, a na spó³ce akcyjnej
koñcz¹c. Zdecydowanie prostsz¹ form¹ jest prowadzenie biznesu w formie
osoby fizycznej. Dla potrzeb firmy rodzinnej, zw³aszcza w pierwszym okresie dzia³alnoci z pewnoci¹ najbardziej korzystne jest funkcjonowanie na
zasadach osoby fizycznej.
Tak naprawdê jednak zyski z prowadzenia rodzinnego biznesu najbardziej uzale¿nione s¹ od formy opodatkowania.
Nie zawsze jednak wybór najprostszego sposobu rozliczania jest mo¿liwy. Sposób opodatkowania w³aciciela (lub w³acicieli) firmy determinuje
czêsto jej forma organizacyjno-prawna. W zale¿noci od tego, czy jest to
firma jednoosobowa, czy te¿ dzia³alnoæ prowadzona w spó³ce (cywilnej,
osobowej spó³ce handlowej lub w spó³ce kapita³owej), mo¿na z pewnych rozwi¹zañ skorzystaæ b¹d nie. Decyduj¹ce znaczenie ma tak¿e skala i rodzaj
podejmowanej dzia³alnoci. Warto dok³adnie przemyleæ swój wybór, gdy¿
zmiana wybranej formy opodatkowania na inn¹ bêdzie mo¿liwa dopiero
z pocz¹tkiem nastêpnego roku.
Przedsiêbiorca indywidualny mo¿e
wybraæ jedn¹ z trzech form zap³acenia
podatku:
 kartê podatkow¹,
 rycza³t od przychodów ewidencjonowanych,
 zasady ogólne.
Ta ostatnia ma dwa warianty. Mo¿na wybraæ rozliczenie wed³ug skali podatkowej lub opodatkowanie liniowe
wed³ug stawki 19 proc.
Dwie pierwsze formy opodatkowania s¹ idealne dla osób, które chc¹
przede wszystkim, aby ich rozliczenie
by³o jak najprostsze i spodziewaj¹ siê
jednoczenie, ¿e koszty zwi¹zane
z dzia³alnoci¹ bêd¹ stosunkowo niewielkie. Ale maj¹ te¿ swoje mankamenty. Podatnik karty musi p³aciæ podatek
nawet wtedy, gdy z dzia³alnoci nie

9

Biuletyn Informacyjny nr 19  2004
osi¹gnie ¿adnych przychodów. Rycza³t ewidencjonowany p³aci siê co
prawda tylko od uzyskanych przychodów, ale nawet wtedy, gdy dzia³alnoæ
przynosi straty, bo koszty s¹ wiêksze
ni¿ przychody. Poza tym przy opodatkowaniu rycza³tem i kart¹ dotkliwy
mo¿e byæ równie¿ brak prawa do
wspólnego rozliczania siê z ma³¿onkiem. Ten sam mankament ma opodatkowanie na zasadach ogólnych,
ale wed³ug liniowej 19-proc. stawki.
Przepisy przewiduj¹ mo¿liwoæ
funkcjonowania wspó³ma³¿onka
przedsiêbiorcy w firmie na zasadzie
osoby wspó³pracuj¹cej. Co prawda
trzeba wówczas osobê tak¹ zg³osiæ
do obowi¹zkowych ubezpieczeñ spo³ecznych i jeli nie jest ju¿ ona nimi
objêta z innego tytu³u, np. w zwi¹zku z prac¹ wykonywan¹ na podstawie kodeksowej umowy o pracê, p³aciæ sk³adki od podstawy wymiaru jak
za przedsiêbiorcê. Ale z drugiej strony daje to mo¿liwoæ ujmowania
w kosztach uzyskania przychodów innych kosztów niewymienionych
w art.23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to,
¿e nie ma przeszkód , by ma³¿onek,
który jest osob¹ wspó³pracuj¹c¹ partycypowa³ w takich kosztach firmy,
jak np. wykorzystanie w celach prowadzonej dzia³alnoci drugiego telefonu komórkowego, drugiego samochodu osobowego itp. ( i to zarówno
stanowi¹cego sk³adnik maj¹tku firmy,
jak choæby na podstawie ewidencji
przebiegu pojazdu ) itp.
£ucja Jaworska
Inspektor ds. Ewidencji
Dzia³alnoci Gospodarczej

WA¯NE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
Tworzenie gminnego katalogu firm
Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych w³acicieli (dyrektorów,
prezesów) podmiotów gospodarczych, ¿e w Gminie Lesznowola tworzony jest bran¿owy gminny katalog firm.
Katalog ten bêdzie udostêpniony wszystkim zainteresowanym w Urzêdzie Gminy
w formie papierowego wydruku, a tak¿e w formie elektronicznej, umieszczonej
na stronie internetowej Urzêdu Gminy.
Zalety katalogu to:
 dostêpnoæ dla ka¿dego klienta urzêdu,
 aktualnoæ dziêki sta³ej aktualizacji,
 otwartoæ dla wszystkich firm,
 informacja o istnieniu katalogu przekazywana mieszkañcom gminy.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zg³aszanie do Urzêdu Gminy w Lesznowoli ul. Gminnej Rady Narodowej 60, pokój 106, w godz. pracy urzêdu lub e-mailem:
gmina@lesznowola.waw.pl, faxem: 757-92-70, lub telefonicznie: 757-93-40 do 42,
wew. 220 nastêpuj¹cych danych:
1. Nazwa firmy
2. Nazwisko w³aciciela, prezesa lub dyrektora
3. Adres firmy, telefon, fax, e-mail
4. Przedmiot dzia³alnoci.
Druk do pobrania w Kancelarii Urzêdu Gminy, w Ewidencji Dzia³alnoci Gospodarczej (pok.106) lub na stronie internetowej Urzêdu Gminy www.lesznowola.waw.pl

Szanowni Pañstwo Przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoæ
gospodarcz¹ na terenie Gminy Lesznowola !
Urz¹d Gminy w Lesznowoli informuje, i¿ zgodnie z art. 7b ust. 8 i 9 ustawy
z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy  Prawo dzia³alnoci gospodarczej
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 2125 z pón.zm.) przedsiêbiorcy
wpisani do ewidencji zobowi¹zani s¹ w terminie do dnia 31.12.2004 r. uzupe³niæ
brakuj¹ce dane, o których mowa w art. 7b ust. 2. Uzupe³nienie dotyczy³oby numeru ewidencyjnego PESEL oraz okrelenia przedmiotu wykonywanej dzia³alnoci
zgodnie z Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alnoci (PKD).
Jednoczenie informujemy, ¿e wykaz Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoci (PKD) znajd¹ Pañstwo na stronach internetowych G³ównego Urzêdu Statystycznego
(www.stat.gov.pl) pod has³em Klasyfikacja PKD i w referacie dzia³alnoci gospodarczej (pokój 106, I piêtro).
Zmiany wynikaj¹ce z w/w przepisów dokonywane s¹ bezp³atnie.
Kontakt telefoniczny: Referat Dzia³alnoci Gospodarczej  757-93-40 do 42
wew. 220.
£ucja Jaworska
Inspektor ds. ewidencji dzia³alnoci gospodarczej

BEZPIECZEÑSTWO W GMINIE
9 listopada br. Wójt Gminy Maria Jolanta Batycka-W¹sik zorganizowa³a
w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy kolejne spotkanie w sprawie poprawy bezpieczeñstwa na terenie Gminy Lesznowola.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Samorz¹du Gminy, Proboszczowie Parafii  ze Starej Iwicznej ks. Andrzej Kwanik i z Mrokowa ks. Józef Jaworski, nadkom. Wies³aw Tylczyñski 
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Komendant Powiatowy Policji, kom. Dariusz Sieradzki  Komendant Komisariatu Policji w Lesznowoli, Dyrektorzy Szkó³
i Przedszkoli z terenu gminy, cz³onkowie Mazowieckiego Zwi¹zku Pracodawców Gminy Lesznowola z Wiceprezesem
Jackiem Arendarskim.
Komendant Komisariatu Policji
w Lesznowoli zaprezentowa³ wyniki pracy Policji na terenie gminy w kontekcie
wykonywanych zadañ. I tak np. wykry-

walnoæ przestêpstw w 2003 r. wynios³a 36,6%, a w 2004 r. 50,2%.
Komendant Powiatowy w swoim wyst¹pieniu przedstawi³ podzia³ obowi¹zków
miêdzy Lesznowol¹ i Piasecznem, podkrelaj¹c ¿e drogówka jest umiejscowiona
w Komendzie Powiatowej. Powiedzia³ tak¿e, ¿e wyst¹pi³ o 18 etatów wiêcej dla
obszaru Powiatu Piasecznyñskiego i ma
nadziejê je otrzymaæ. Doceni³ wagê wspó³pracy Mieszkañców z Policj¹.
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W swej wypowiedzi poruszy³ równie¿ sprawê budowy Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie i remontu Komisariatu Policji w Lesznowoli oraz poinformowa³ ¿e od nowego roku bêdzie
dysponowa³ samochodem z fotoradarem.
Dyrektorzy szkó³ zwrócili siê o spowodowanie poprawy bezpieczeñstwa
w drodze dzieci do szko³y, szczególnie
na Al. Krakowskiej i ul. Krasickiego,
o przeprowadzenie lekcji z dzieæmi
i m³odzie¿¹ na temat bezpieczeñstwa,
a tak¿e o wizytê w szko³ach z psami do
wykr ywania narkotyków. Rodzice
uczniów wyrazili zgodê, bo jest to dowód, ¿e szko³y na terenie gminy s¹
wolne od narkotyków lub nie. W dyskusji podkrelono narastaj¹c¹ falê agresji wród m³odzie¿y i próbowano znaleæ rodki zapobiegawcze. Stwierdzono, ¿e konieczna jest wspó³praca
wszystkich rodowisk lokalnych.
Z³o¿ono podziêkowanie na rêce Pani
Wójt za doprowadzenie do zainstalowania sygnalizacji wietlnej w Al. Krakowskiej (droga krajowa) i umieszczenie progów zwalniaj¹cych i oznakowania na ul.
Krasickiego w Nowej Iwicznej (droga
powiatowa).
Zauwa¿ono du¿¹ rolê stra¿ników
szkolnych. Dziêki ich zatrudnieniu wzros³o bezpieczeñstwo na drogach wokó³
szkó³.
Pani Wójt, odpowiadaj¹c na wyst¹pienie Pana Starosty i Komendanta Powiatowego Policji, zaproponowa³a w ramach zwiêkszenia bezpieczeñstwa na
terenie Gminy Lesznowola, rozpoczêcie
pracy od 2005 r. siedmiu osób z oddzia³ów prewencji Policji z Nowej Iwicznej.
Ponoszone przez Gminê koszty
zwi¹zane by by³y tylko z pokryciem
kosztów noclegu i wy¿ywienia Policjantów. Wszystkie merytoryczne Komisje
Rady Gminy zaakceptowa³y to rozwi¹zanie.
Ksi¹dz Proboszcz Andrzej Kwanik
podziêkowa³ za obecnoæ Policjantów
w okolicach cmentarzy w dniu 1 listopada i poprosi³ o lepsz¹ wspó³pracê
z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, której jest
cz³onkiem.
Ksi¹dz Proboszcz Józef Jaworski zaprosi³ Policjantów z powiatu i gminy do
wyg³aszania prelekcji na wa¿ne dla
Mieszkañców tematy po niedzielnych
mszach wiêtych.
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy Lesznowola

ZMIANY
W PODZIA£ACH NIERUCHOMOCI
Zasady podzia³ów nieruchomoci reguluj¹ przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U.z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z
pón. zm.).
Nowel¹ z dnia 28 listopada 2003 r.
obowi¹zuj¹c¹ z dniem 22 wrzenia
2004 r. zosta³y wprowadzone m.in.
zmiany dotycz¹ce zasad i sposobu podzia³u nieruchomoci.
Pierwsze zmiany dotycz¹ wniosku
o podzia³. Jak wynika z treci art. 97
ust. 1 i 2 ustawy podzia³u dokonuje siê
na wniosek i koszt osoby, która ma w
tym interes prawny, a w przypadku podzia³u nieruchomoci bêd¹cej przedmiotem wspó³w³asnoci lub wspó³u¿ytkowania wieczystego  na wniosek wszystkich wspó³w³acicieli lub wspó³u¿ytkowników wieczystych. Nie dotyczy to podzia³ów, o których orzeka s¹d.
Tak wiêc do wniosku o podzia³ nieruchomoci nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty:
 stwierdzaj¹ce tytu³ prawny do nieruchomoci (np. wypis z ksiêgi wieczystej, akt notarialny, akt w³asnoci ziemi lub orzeczenie s¹du),
 wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 decyzjê o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, je¿eli by³a
wydana przed dniem z³o¿enia wniosku o podzia³,
 wstêpny projekt podzia³u.
W przypadku uzyskania pozytywnej
opinii o mo¿liwoci dokonania podzia³u, w celu otrzymania decyzji zatwierdzaj¹cej podzia³ nieruchomoci nale¿y
dodatkowo przed³o¿yæ nastêpuj¹ce
dokumenty:
 protokó³ z przyjêcia granic nieruchomoci,
 wykaz zmian gruntowych,
 wykaz synchronizacyjny, je¿eli oznaczenie dzia³ek gruntu w ewidencji
gruntów jest inne ni¿ w ksiêdze wieczystej,
 mapê z projektem podzia³u.
Podzia³u nieruchomoci mo¿na dokonaæ, je¿eli jest zgodny z ustaleniami
planu miejscowego. W razie jego braku do podzia³u stosujemy nastêpuj¹ce
zasady:
 je¿eli nieruchomoæ jest po³o¿ona na
obszarze nieobjêtym obowi¹zkiem

sporz¹dzenia planu, a gmina nie og³osi³a o przyst¹pieniu do jego sporz¹dzenia  podzia³u nieruchomoci
mo¿na dokonaæ, je¿eli jest zgodny
z przepisami odrêbnymi, a je¿eli
przed dniem z³o¿enia wniosku o podzia³ by³a wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, obowi¹zuj¹ca w dniu z³o¿enia wniosku, je¿eli jest zgodny z warunkami okrelonymi w tej decyzji,
 je¿eli nieruchomoæ jest po³o¿ona
na obszarze do którego gmina og³osi³a o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia planu miejscowego przed dniem
z³o¿enia wniosku o podzia³ nieruchomoci, postêpowanie w sprawie
podzia³u zawiesza siê do czasu
uchwalenia tego planu, jednak nie
d³u¿ej ni¿ na okres 12 miesiêcy. Je¿eli w okresie zawieszenia postêpowania plan miejscowy nie zostanie
uchwalony, stosujemy zasady wskazane wy¿ej,
 je¿eli nie zosta³ uchwalony plan miejscowy dla obszarów objêtych na
mocy przepisów odrêbnych, obowi¹zkiem sporz¹dzenia takiego planu, postêpowanie w sprawie podzia³u nieruchomoci zawiesza siê do czasu uchwalenia tego planu.
Natomiast niezale¿nie od ustaleñ
planu miejscowego podzia³ nieruchomoci mo¿e nast¹piæ w celu:
 zniesienia wspó³w³asnoci nieruchomoci zabudowanej co najmniej dwoma budynkami wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowê, je¿eli podzia³ ma polegaæ na wydzieleniu
dla poszczególnych wspó³w³acicieli
wskazanych we wspólnym wniosku
budynków wraz z dzia³kami gruntu
niezbêdnymi do prawid³owego korzystania z tych budynków,
 wydzielenia dzia³ki budowlanej, je¿eli
budynek zosta³ wzniesiony na tej
dzia³ce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze,
 wydzielenia czêci nieruchomoci,
której w³asnoæ lub u¿ytkowanie wieczyste zosta³y nabyte na mocy prawa,
 realizacji roszczeñ do czêci nieruchomoci, wynikaj¹cych z przepisów
niniejszej ustawy lub z odrêbnych
ustaw,
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 realizacji przepisów dotycz¹cych
przekszta³ceñ w³asnociowych albo likwidacji przedsiêbiorstw pañstwowych lub samorz¹dowych,
 wydzielenia czêci nieruchomoci objêtej decyzj¹ o ustaleniu lokalizacji
drogi krajowej,
 wydzielenia dzia³ki budowlanej 
czyli zabudowanej dzia³ki gruntu,
której wielkoæ, cechy geometryczne, dostêp do drogi publicznej oraz
wyposa¿enie w urz¹dzenia infrastruktury technicznej umo¿liwiaj¹
prawid³owe i racjonalne korzystanie
z budynków i urz¹dzeñ po³o¿onych
na dzia³ce,
 wydzielenia dzia³ek na terenach zamkniêtych.
W przypadku podzia³ów nieruchomoci niezale¿nych od ustaleñ planu
miejscowego nie jest wymagana opinia
w formie postanowienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 93,
ust. 4 ustawy).
Dziêki nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomociami jest mo¿liwe
dokonanie podzia³u nieruchomoci
ukszta³towanych w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich racjonalne zagospodarowanie. Warunkiem takiego podzia³u jest
zgodny wspólny wniosek o ich po³¹czenie i ponowny podzia³, jednorodne prawa do tych nieruchomoci oraz z³o¿one w formie aktu notarialnego zobowi¹zanie w³acicieli lub u¿ytkowników
wieczystych do dokonania zamiany,
czyli wzajemnego przeniesienia praw
do czêci ich nieruchomoci. W razie
nierównej wartoci zamienianych czêci nieruchomoci stosuje siê dop³atê,
której wysokoæ jest równa ró¿nicy
wartoci zamienianych nieruchomoci
(art. 98b ustawy).
Nowela z 28 listopada 2003 r. wprowadzi³a równie¿ nowe regulacje podzia³u nieruchomoci rolnych i lenych.
Dotycz¹ one jedynie przypadków
wskazanych przez ustawodawcê. Tak
wiêc podzia³ nieruchomoci po³o¿onych na obszarach przeznaczonych w
planach miejscowych na cele rolne i lene, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele
rolne i lene, powoduj¹cy wydzielenie
gruntu o powierzchni mniejszej ni¿ 0.3
ha jest dopuszczalny jedynie w celu powiêkszenie s¹siedniej nieruchomoci
lub regulacji granic miêdzy s¹siaduj¹cymi nieruchomociami (art. 93 ust. 1
2a ustawy).
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Co do zasady przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami nie
stosuje siê do nieruchomoci po³o¿onych na obszarach przeznaczonych
w planach miejscowych na cele rolne lub
lene, chyba ¿e dokonanie podzia³u spowoduje koniecznoæ wydzielenia nowych dróg dojazdowych nie bêd¹cych
drogami dojazdowymi do nieruchomoci wchodz¹cych w sk³ad gospodarstw
rolnych albo spowoduje wydzielenie
dzia³ek gruntu o pow. mniejszej ni¿ 0.3
ha (art. 92 ust. 1 ustawy).
Na okolicznoæ tych regulacji zosta³a
wprowadzona do ustawy w³asna definicja nieruchomoci wykorzystywanych
na cele rolne i lene. S¹ to nieruchomoci wykazane w ewidencji gruntów
jako u¿ytki rolne albo grunty lene, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz
wchodz¹ce w sk³ad nieruchomoci rolnych u¿ytki kopalne i drogi, je¿eli nie
ustalono dla nich warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu (art. 92
ust. 2 ustawy ).
Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomociami umo¿liwiaj¹ równie¿
dokonanie podzia³u nieruchomoci
z urzêdu.
Jest to mo¿liwe wy³¹cznie w przypadkach wskazanych w art. 97 ust. 3 znowelizowanej ustawy, a mianowicie:
 je¿eli podzia³ jest niezbêdny do realizacji celów publicznych,
 nieruchomoæ stanowi w³asnoæ gminy i nie zosta³a oddana w u¿ytkowanie wieczyste.
Podzia³ nieruchomoci do realizacji
celów publicznych mo¿e byæ równie¿
dokonany na koszt osoby lub jednostki
organizacyjnej, która bêdzie realizowa³a cel publiczny.
Nowelizacja ustawy umo¿liwia obecnie dokonanie podzia³u z urzêdu o nieuregulowanym stanie prawnym przy zastosowaniu nastêpuj¹cych zasad:
 wójt, burmistrz lub prezydent informacjê o zamiarze dokonania podzia³u podaje do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty oraz
przez og³oszenie w prasie o zasiêgu
ogólnopolskim,
 je¿eli w terminie 2 miesiêcy od dnia
og³oszenia nie zg³osz¹ siê osoby, którym przys³uguj¹ prawa rzeczowe do
nieruchomoci, mo¿e zostaæ wszczête postêpowanie o podzia³ nieruchomoci,
 po bezskutecznym up³ywie 2 miesiêcy od dnia og³oszenia wójt, burmistrz

lub prezydent mo¿e wydaæ decyzjê
zatwierdzaj¹c¹ podzia³ nieruchomoci,
 przedmiotowa decyzja podlega og³oszeniu poprzez obwieszczenie lub
w inny zwyczajowo przyjêty w danej
miejscowoci sposób publicznego
og³oszenia.
Bez zmian pozostaj¹ kwestie w sprawie dojazdu do nowowydzielanych
dzia³ek. Podzia³ nieruchomoci nie jest
dopuszczalny, je¿eli projektowane
dzia³ki gruntu nie maj¹ dostêpu do drogi publicznej.
Za dostêp do drogi publicznej uwa¿a
siê równie¿ wydzielenie drogi wewnêtrznej, ustanowienie na tej drodze
odpowiednich s³u¿ebnoci lub ustanowienie innych s³u¿ebnoci drogowych,
je¿eli nie ma mo¿liwoci wydzielenia
drogi wewnêtrznej z nieruchomoci objêtej podzia³em (art. 93 ust. 3 ustawy).
W takim przypadku podzia³u dokonuje
siê pod warunkiem, ¿e przy zbywaniu
dzia³ek powsta³ych w wyniku podzia³u
zostan¹ one ustanowione (art. 99 ustawy).
Niejednokrotnie podzia³ nieruchomoci wi¹¿e siê z koniecznoci¹ wydzielenia dróg publicznych. Zgodnie
z brzmieniem art. 98 ustawy dzia³ki
gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne, powiatowe, wojewódzkie
i krajowe z nieruchomoci objêtych podzia³em nieruchomoci na wniosek jej
w³aciciela  przechodz¹ z mocy prawa odpowiednio na w³asnoæ gminy,
powiatu, województwa lub Skarbu Pañstwa, z dniem, w którym decyzja zatwierdzaj¹ca ten podzia³ sta³a siê ostateczna lub orzeczenie sta³o siê prawomocne. Dotyczy to zarówno nowowydzielanych dróg publicznych jak równie¿ dzia³ek gruntu pod poszerzenia
istniej¹cych dróg publicznych.
W telegraficznym skrócie przedstawi³am Pañstwu najwa¿niejsze zmiany dotycz¹ce podzia³ów nieruchomoci, obowi¹zuj¹ce od 22 wrzenia 2004 r. Jednak¿e w razie w¹tpliwoci lub chêci uzyskania dodatkowych informacji, proszê
kontaktowaæ siê z Referatem Geodezji
i Gospodarki Gruntami Urzêdu Gminy
Lesznowola  tel. 757  94  19.
Z powa¿aniem
Gra¿yna Brzozowska
Kierownik Referatu Geodezji
i Gospodarki Gruntami
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Ewidencja podatkowa nieruchomoci
w systemie informatyczym
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomoci (Dz.U.
Nr 107, poz. 1138)  na³o¿y³o na organy podatkowe obowi¹zek prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomoci
w systemie informatycznym od dnia 1 stycznia 2005 r.
Zakres tworzenia ewidencji zosta³ okrelony w art.7 a ust.1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.).
Ewidencja ma zawieraæ dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania.
Z uwagi na szeroki zakres dzia³añ przez organy podatkowe dotycz¹cy uporz¹dkowania, skorelowania informacji
sk³adanych przez podatników z ewidencj¹ gruntów i budynków prowadzonej na podstawie rozporz¹dzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454)  przypomina siê podatnikom
podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego (którzy nie z³o¿yli informacji) o niezw³ocznym obowi¹zku sk³adania
tych informacji.
Formularze podatkowe s¹ do nabycia u So³tysów wsi, w siedzibie Urzêdu Gminy Lesznowola lub na www. lesznowola.waw.pl.

Kiedy nale¿y zap³aciæ podatek
Kupno placu, domu, wybudowanie
nowego budynku, zmiana sposobu
korzystania ze swego budynku czy
lokalu poci¹ga za sob¹ obowi¹zek
uregulowania kwestii podatku od nieruchomoci.
Zasadniczo obowi¹zek zap³acenia
tej daniny istnieje od pierwszego dnia
nastêpuj¹cego po tym miesi¹cu,
w którym powsta³y przes³anki uzasadniaj¹ce p³acenie (kupno nieruchomoci, uzyskanie samoistnego posiadania, nabycie prawa u¿ytkowania
wieczystego itd.).
Gdy kto kupi parcelê np. we
wrzeniu 2004 r., ma obowi¹zek p³acenia tej daniny od 1 padziernika
2004 r.
Gdy jednak chodzi o budowany
dom, wznoszon¹ budowlê, budynek
lub jego czêæ, podatek p³aci siê dopiero od 1 stycznia roku nastêpuj¹cego po roku, w którym budowa zosta³a zakoñczona albo w którym rozpoczêto u¿ytkowanie budynku lub
jego czêci przed ostatecznym wykoñczeniem. Kwestie te normuje
ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r. nr 9, poz. 84 ze zm.).

Informacje i deklaracje
na formularzu okrelonym
przez Radê Gminy
Osoby fizyczne s¹ obowi¹zane do
z³o¿enia w³aciwemu organowi podatkowemu informacji o nierucho-

mociach i obiektach budowlanych,
sporz¹dzonej na specjalnym formularzu
okrelonym przez Radê Gminy. Sk³ada
siê j¹ w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia okolicznoci uzasadniaj¹cych powstanie obowi¹zku podatkowego lub
od dnia zaistnienia zdarzenia maj¹cego wp³yw na wysokoæ opodatkowania
(bez oczekiwania na wezwanie ze strony gminy). Z³o¿enie informacji jest niezbêdne tak¿e w razie wyganiêcia obowi¹zku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomoci. W razie sprzeda¿y lub darowizny nieruchomoci obowi¹zek podatkowy dotychczasowego
w³aciciela wygasa z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym mia³o miejsce to zdarzenie. Je¿eli obowi¹zek uiszczenia tej daniny usta³ w trakcie roku
podatkowego, podatek p³aci siê proporcjonalnie tylko za czêæ roku podatkowego.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spó³ki niemaj¹ce osobowoci prawnej, jednostki organizacyjne
Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, niemaj¹ce tak¿e jednostki organizacyjne Pañstwowego Gospodarstwa
Lenego Lasy Pañstwowe sk³adaj¹ deklaracjê do 15 stycznia danego roku podatkowego, je¿eli obowi¹zek powsta³ po
tym dniu  w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okolicznoci uzasadniaj¹cych
powstanie tego obowi¹zku. W przypadku zaistnienia zdarzenia maj¹cego
wp³yw na wysokoæ opodatkowania w
danym roku, nale¿y odpowiednio skorygowaæ deklaracje.

Terminy zap³aty podatku

Poza z³o¿eniem deklaracji, osoby
prawne, jednostki organizacyjne
Agencji W³asnoci Skarbu Pañstwa
i Lasów Pañstwowych oraz spó³ki niemaj¹cych osobowoci prawnej niepañstwowych jednostek organizacyjnych niemaj¹cych osobowoci prawnej (spó³ki cywilne, jawne, komandytowe)  obowi¹zane s¹ tak¿e do wp³acenia bez wezwania obliczonego
w deklaracji podatku od nieruchomoci. Wp³aty nale¿y dokonaæ na rachunek bankowy Urzêdu Gminy, w ratach
proporcjonalnych do czasu trwania
obowi¹zku podatkowego do 15 ka¿dego miesi¹ca.
Podatek od nieruchomoci na rok
podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy w³aciwy ze wzglêdu na miejsce
po³o¿enia przedmiotów opodatkowania. Podatek za p³atny jest w czterech ratach: do 15 marca, do 15 maja,
do 15 wrzenia i do 15 listopada ka¿dego roku. P³atny jest na rachunek
bankowy w kasie urzêdu lub u inkasentów /so³tysów wsi/, którym Rada
Gminy powierzy³a pobór podatków.
Za niedope³nienie obowi¹zku
zg³oszenia nieruchomoci, obowi¹zku zg³oszenia zmian maj¹cych wp³yw
na jego wysokoæ, za niep³acenie tej
daniny grozi odpowiedzialnoæ karna skarbowa.
Regina B¹k
Kierownik Referatu Realizacji Bud¿etu
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ZEZWOLENIE NA ZAJÊCIE PASA DROGOWEGO
Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy o drogach publicznych
oraz zmianie niektórych innych ustaw
(Dz.U. Nr 200, poz. 1953) na³o¿y³a na jednostki samorz¹du terytorialnego obowi¹zek ustalania stawek op³at za zajêcie pasa
drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem
i ochron¹ dróg.
W zwi¹zku z powy¿szym na pocz¹tku
2005 r. wejdzie w ¿ycie Uchwa³a Rady
Gminy Lesznowola w sprawie ustalenia
wysokoci stawek op³at za zajêcie pasa
drogowego.
Zajêcie pasa drogowego wymaga zezwolenia zarz¹dcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. O wydanie przedmiotowego zezwolenia powinien wyst¹piæ inwestor, b¹d wykonawca robót posiadaj¹cy pe³nomocnictwo inwestora. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajêcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót dostêpny
jest w Kancelarii Urzêdu Gminy Lesznowola oraz na stronie internetowej Urzêdu
www.lesznowola.waw.pl. Nale¿y go wype³niæ podaj¹c: imiê, nazwisko, adres zamieszkania b¹d nazwê i siedzibê wnioskodawcy; telefon kontaktowy; nazwê drogi (miejscowoæ i ulicê); cel i planowany okres zajêcia pasa drogowego oraz powierzchniê
zajêtej jezdni, chodnika b¹d pobocza.
W za³¹czeniu nale¿y do³¹czyæ tak¿e:
 szczegó³owy plan sytuacyjny w skali
1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej
powierzchni zajêcia pasa drogowego;
 zatwierdzony projekt organizacji ruchu
(je¿eli zajêcie pasa drogowego wp³ywa
na ruch drogowy lub ogranicza widocznoæ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniej¹cej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych);
 ogólny plan orientacyjny w skali
1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacjê o sposobie zabezpieczenia robót (je¿eli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu);
 owiadczenie o posiadaniu wa¿nego
pozwolenia na budowê obiektu umieszczonego w pasie drogi lub o zg³oszeniu budowy lub prowadzonych robót
w³aciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.
Op³ata skarbowa za wniosek wynosi
5 z³, natomiast za ka¿dy za³¹cznik 0,50 z³.
Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U.
Nr 6, poz. 33 z póniejszymi zmianami),
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za zajêcie pasa drogowego zarz¹dca drogi pobiera op³atê w wysokoci odpowiadaj¹cej iloczynowi: zajêtej powierzchni m2,
stawki op³at za 1 m2 i liczby dni zajêcia
pasa, okrelonej w zezwoleniu. Zgodnie
z podjêt¹ uchwa³¹ w Gminie Lesznowola
bêd¹ obowi¹zywaæ nastêpuj¹ce stawki
op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:
1) jezdni o nawierzchni utwardzonej (przy
zajêciu do 20% szerokoci pasa drogowego w³¹cznie  2,00 z³/m kw; powy¿ej 20% do 50% szerokoci w³¹cznie 
3,50 z³/m kw; powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia  5,00 z³);
2) jezdni o nawierzchni nieutwardzonej
(przy zajêciu do 50% szerokoci pasa
drogowego  2,00 z³; powy¿ej 50% pasa
drogowego  3,50 z³).
Zezwolenie na zajêcie pasa drogowego powinno w szczególnoci okrelaæ: imiê
i nazwisko oraz adres lub nazwê i siedzibê wnioskodawcy; cel zajêcia pasa drogowego; jego powierzchniê; okres zajêcia
pasa drogowego oraz wysokoæ op³aty
i sposób jej uiszczenia.
Powy¿szy wymóg wynika z § 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca
2004 r. w sprawie okrelenia warunków
udzielania zezwoleñ na zajêcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz. 1481).
Tak¿e przed przyst¹pieniem do umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogi gminnej
nie zwi¹zanego z funkcjonowaniem drogi
nale¿y wyst¹piæ do Urzêdu Gminy Lesznowola z osobnym wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajêcie pasa drogowego  umieszczenie urz¹dzenia w pasie drogi gminnej.
W przedmiotowym wniosku nale¿y zawrzeæ informacje dotycz¹ce imienia, nazwiska b¹d nazwy inwestora, jego adres
zamieszkania lub siedziby oraz telefon
kontaktowy. Nale¿y równie¿ podaæ miejscowoæ, nazwê ulicy i numer ewidencyjny dzia³ki, na której bêdzie umieszczane
urz¹dzenie oraz rodzaj tego urz¹dzenia.
Niezbêdne jest tak¿e podanie powierzchni rzutu poziomego urz¹dzenia. Zgodnie
bowiem z § 3 pkt. 1 wspomnianej Uchwa³y Rady Gminy, za zajêcie pasa drogowego
w celu umieszczenia w pasie drogowym
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
ustala siê roczne stawki op³at za 1 m2 powierzchni pasa zajêtego przez rzut poziomy umieszczanego urz¹dzenia w jezdni 
50,00 z³, w pozosta³ych elementach pasa
drogowego  15,00 z³.
Za zajêcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej ni¿ 1 m 2 lub powierzchni pasa drogowego zajêtej przez

rzut poziomy obiektu budowlanego lub
urz¹dzenia mniejszej ni¿ 1 m2 stosuje siê
stawki takie jak za zajêcie 1 m2 pasa drogowego.
Do omawianego wniosku nale¿y tak¿e
za³¹czyæ ogólny plan orientacyjny w skali
1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz
informacjê o sposobie zabezpieczenia robót, je¿eli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu, a tak¿e szczegó³owy plan
sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów
planowanej powierzchni zajêcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy  z podaniem jej wymiarów. Je¿eli
zajêcie pasa drogowego wp³ywa na ruch
drogowy lub ogranicza widocznoæ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniej¹cej organizacji ruchu pojazdów
lub pieszych, nale¿y do³¹czyæ tak¿e zatwierdzony projekt organizacji ruchu.
Op³ata skarbowa za wniosek wynosi 5 z³,
natomiast za ka¿dy za³¹cznik 0,50 z³.
Do urz¹dzeñ obcych zaliczamy wszelki
rodzaj infrastruktury podziemnej umieszczonej w pasie drogowym, a dok³adnie:
rury ochronne, wodoci¹g, gazoci¹g, kanalizacja sanitarna, kanalizacja teletechniczna, studnie rewizyjne, ciep³oci¹g, komory
ciep³ownicze.
Przedmiotowe zezwolenie wydawane
jest w drodze decyzji administracyjnej.
Od wy¿ej wymienionych decyzji s³u¿y
stronie prawo wniesienia odwo³ania do
Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Warszawie za porednictwem Urzêdu Gminy w terminie 14 dni od daty dorêczenia decyzji.
Weronika Kobza
Referat Gospodarki Komunalnej
Ochrony rodowiska i Rolnictwa
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postêpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón.
zm.).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).
3. Ustawa z dnia 9 wrzenia 2000 r. o op³acie
skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z pón. zm.)
4. Ustawa z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie
ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 200,
poz. 1953)
5. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 1
czerwca 2004r. w sprawie okrelenia warunków udzielania zezwoleñ na zajêcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz.1481).
6. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 24
stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych
(Dz.U. Nr 6 poz. 33 z póniejszymi zmianami).
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RERORMA SYSTEMU UBEZPIECZEÑ
SPO£ECZNYCH ROLNIKÓW PO 1.01.2005 R.
Po 1 stycznia 2005 r. posiadaczy gospodarstw rolnych i ich rodziny czekaj¹ zmiany dotycz¹ce ubezpieczenia spo³ecznego
rolników. Wed³ug projektu ustawy przedstawionego do Sejmu po zmianach sk³adka emerytalno-rentowa ma byæ uzale¿niona od wielkoci posiadanego gospodarstwa rolnego, a docelowo od dochodowoci produkcji. Tak¿e w organizacji samej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego maj¹ zajæ istotne zmiany. Projekt
przedstawionej ustawy budzi wiele w¹tpliwoci i sprzeciwów w rodowiskach
rolniczych, dlatego te¿ w chwili obecnej
nie wiadomo w jakiej formie ustawa zostanie uchwalona i czy obowi¹zywaæ bêdzie od 1.01.2005 r.
Proponowany system ubezpieczeñ spo³ecznych rolników ma zmniejszyæ poziom
dofinansowania KRUS z bud¿etu pañstwa,
a tym samym zwiêkszyæ przychody KRUS
ze sk³adek rolników o oko³o 1,1 mld z³
rocznie.
Okrelenie sposobu obliczania i op³acania sk³adki rolniczej jest kluczowym elementem budowania nowoczesnego systemu ubezpieczeñ spo³ecznych rolników.
Aby uzale¿niæ wysokoæ p³aconej sk³adki
od dochodu rolniczego nale¿a³o bêdzie
okreliæ sposób przekazywania informacji
na temat ubezpieczonych i wysokoci sk³adek przez p³atników do KRUS. Podstawê
wymiaru sk³adki na osobê ubezpieczon¹
stanowiæ powinien uzyskiwany dochód
rolniczy oraz dochód pozarolniczy w danym gospodarstwie, przypadaj¹cy na jedn¹ osobê ubezpieczon¹. Dochód rolniczy
docelowo wyznaczany powinien byæ na
podstawie prowadzonych ksi¹g rachunkowych lub te¿ w oparciu o okrelony standardowy dochód rolniczy. W okresie przejciowym do obliczania nale¿nej sk³adki
proponuje siê przyjmowanie liczby hektarów przeliczeniowych przypadaj¹cych na
jedn¹ osobê ubezpieczon¹.
Projekt zak³ada, ¿e w przysz³ym roku
w KRUS bêd¹ siê mogli ubezpieczyæ rolnicy
oraz osoby z nimi wspó³pracuj¹ce przy prowadzeniu dzia³alnoci rolniczej, których
gospodarstwo rolne ma powierzchniê wiêksz¹ ni¿ 1 ha przeliczeniowy lub bêdzie to
dzia³ specjalny produkcji rolnej. Do dzia³ów specjalnych produkcji rolnej w³¹czono
hodowców koni, byd³a, owiec i kóz. Natomiast ograniczono kr¹g osób, które zalicza
siê do osób wspó³pracuj¹cych z rolnikiem
 s¹ to cz³onkowie najbli¿szej rodziny,
wspó³ma³¿onek lub jego konkubent.
Posiadacze gospodarstw rolnych mniejszych ni¿ 3 ha przeliczeniowe lub dzia³ów specjalnych p³aciliby najmniejsz¹
sk³adkê wynosz¹c¹ 40% najni¿szej emerytury kwartalnie (tj. 225,03 z³). Za ubezpieczonych w gospodarstwach rolnych od
3 do 5 ha przeliczeniowych sk³adka wynosi³aby 45% najni¿szej emerytury (tj.

253,16 z³). Za ubezpieczonych w gospodarstwach wiêkszych ni¿ 5 ha sk³adka
wzrasta³aby o 3% za ka¿dy pe³ny hektar
przeliczeniowy. Osoby prowadz¹ce dzia³alnoæ rolnicz¹ i pozarolnicz¹ p³aciliby
dodatkowo o 400 z³ wiêcej kwartalnie.
Ustalono jednak maksymaln¹ wysokoæ
sk³adki. Wynios³aby ona 1305,66 z³ kwartalnie. Sk³adkê w tej wysokoci p³aci³yby
osoby posiadaj¹ce gospodarstwa o powierzchni 68 ha przeliczeniowych i wiêksze.
Równie¿ wed³ug proponowanego projektu ustawy po 1.01.2005 r. rolnicy prowadz¹cy pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ musieliby samodzielnie obliczaæ
tzw. wskanik dochodowy wed³ug wzoru
okrelonego w przepisach o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych Projekt ustawy
zak³ada, ¿e je¿eli wskanik dochodowy nie
przekroczy 0,5 dany rolnik bêdzie móg³
pozostaæ ubezpieczony w KRUS. Je¿eli
wysokoæ wskanika bêdzie wy¿sza, osoby te przejd¹ do ZUS.
Pos³owie zwi¹zani ze rodowiskami
rolniczymi, tak¿e Krajowy Zwi¹zek Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych domagaj¹ siê wycofania projektu ustawy w ca³oci. Najwa¿niejszym argumentem jest
fakt, ¿e ju¿ dzisiaj co czwarty rolnik ma
problemy z op³acaniem obecnie obowi¹zuj¹cych sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne w KRUS, a ich wzrost do proponowanej w ustawie wysokoci sprawi, ¿e
wiêkszoæ rolników w ogóle przestanie
p³aciæ sk³adki. Poza tym przeciwnicy projektu ustawy s³usznie obawiaj¹ siê, ¿e pieni¹dze, które rolnicy otrzymali w ramach
dop³at bezporednich zostan¹ wydane
w³anie na op³acenie znacznie zwiêkszonych sk³adek w KRUS.
Przy okazji omawiania problemów
zwi¹zanych z reform¹ systemu ubezpieczeñ spo³ecznych rolników i zdaj¹c sobie
sprawê z trudnoci finansowych, z jakimi
spotykaj¹ siê dzisiaj polscy rolnicy przypominamy o jeszcze jednym obowi¹zku
finansowym, dotycz¹cym ubezpieczenia
odpowiedzialnoci cywilnej rolnika z tytu³u
posiadania gospodarstwa rolnego (tzw. OC
rolników), a tak¿e ubezpieczenia budynków wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa
rolnego od ognia i innych zdarzeñ losowych.
Rolnik obowi¹zany jest zawrzeæ umowê ubezpieczenia z wybranym ubezpieczycielem prowadz¹cym dzia³alnoæ ubezpieczeniow¹ w zakresie ubezpieczenia OC
rolników i budynków rolniczych i okazywaæ dokument potwierdzaj¹cy zawarcie
umowy ubezpieczenia i dowód op³acenia
sk³adki ubezpieczenia organom kontrolnym.
Joanna Piwowarska
Referat Gospodarki Komunalnej
Ochrony rodowiska i Rolnictwa

Chodniki zim¹
Uprzejmie przypominam, Mieszkañcom
Gminy Lesznowola, ¿e na podstawie ustawy z dnia 13 wrzenia 1996r. o porz¹dku i
czystoci w gminach (Dz.U. z 1996 r., Nr
132, poz. 622 z pó. zm.) do obowi¹zków
w³acicieli nieruchomoci nale¿y uprz¹tniêcie b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych wzd³u¿
nieruchomoci. Za chodnik uznaje siê wydzielon¹ czêæ drogi publicznej s³u¿¹c¹ do
dla ruchu pieszego, po³o¿on¹ bezporednio przy granicy nieruchomoci.
Obowi¹zek taki jest równie¿ zapisany
w uchwale Rady Gminy Lesznowola z dnia
11 wrzenia 2001 r. w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Lesznowola.
A zatem zgodnie z w/w przepisami w³aciciele domów jednorodzinnych musz¹
sami oczyszczaæ chodnik przylegaj¹cy do
posesji i podjazd, bez wzglêdu na jego szerokoæ i d³ugoæ lub tak aby umo¿liwiæ
swobodne poruszanie siê ludzi.
Je¿eli wynajmujemy lub jestemy w³acicielem mieszkania w bloku, za odnie¿anie terenu odpowiadamy, je¿eli jest to
zapisane w umowie najmu lokalu. Najczêciej jednak o porz¹dek dbaj¹ spó³dzielnie lub zarz¹dcy.
W przypadku oblodzenia w³aciciele
nieruchomoci musz¹ zadbaæ o to aby posypaæ chodnik i podjazd piaskiem. Po sól
nale¿y siêgaæ tylko wtedy, gdy oblodzona
powierzchnia jest stroma lub gdy s¹ to
schody. Równie skuteczne, a przy tym ekologiczne preparaty mo¿na nabyæ w marketach budowlanych. Nadmierna iloæ soli
niszczy bowiem nawierzchniê, szkodzi
drzewom, krzewom i wodom gruntowym.
Poza tym osadza siê na butach i nogawkach spodni przechodniów.
Czêsto nie zdajemy sobie sprawy, ¿e
niebezpieczeñstwo zimowego wypadku
mo¿e zaskoczyæ nas z góry. Topniej¹cy na
dachach nieg tworzy sople, które mog¹
groziæ odpadniêciem i dotkliwie zraniæ.
Pamiêtajmy tak¿e i o tych obowi¹zkach.
Uprzejmie przypominam, ¿e je¿eli kto
zaniedbuje obowi¹zek odnie¿ania i dojdzie z tego powodu do wypadku  przechodzieñ polizgnie siê na chodniku i z³amie nogê, w³aciciel nieruchomoci ponosi odpowiedzialnoæ. Poszkodowany ma
prawo ¿¹daæ od w³aciciela pokrycia kosztów leczenia, utraconych w zwi¹zku z nieobecnoci¹ w pracy zarobków a tak¿e zadoæuczynienia za doznane krzywdy przechodnia.
Marzena Chmiel
Inspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej i Ochrony rodowiska
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Uruchomienie nowych linii
autobusowych
Na terenie Gminy Lesznowola od dnia
11.11.2004 r. kursuj¹ nastêpuj¹ce linie
autobusowe: linia 728 i linia 721 oraz
linia 707.
W wyniku d³ugotrwa³ych starañ Urzêdu Gminy w Lesznowoli od dnia
11.11.2004 r. okresowa linia 804 zosta³a przekszta³cona bez zmiany trasy w liniê 728 kursuj¹c¹ we wszystkie dni tygodnia.
Autobus zatrzymuje siê na przystankach: Szyszkowa, Sworzniowa, Stoicka,
Na skraju, M³yn, Szkolna, Sportowa,
Koció³, Pucha³y, Janki, Dzia³kowa,
Nowy Sêkocin, Stary Sêkowin, Sêkocin
Las, Podlena , £azy, Radiostacja £azy,
Marysin, Wygoda, Kolonia Warszawska,
Leszczynka, Mroków, Brzozowa, Graniczna, Pod Szczaki, £anowa, Szczaki,
Z³otok³os.
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| 6 | 29
| 6|
|
| 7 | 30
| 7 | 04
|
| 8|
| 8|
|
| 9|
| 9 | 23
|
| 10 | 13
| 10 |
|
| 11 |
| 11 | 23
|
| 12 | 13
| 12 |
|
| 13 |
| 13 | 23
|
| 14 | 43
| 14 |
|
| 15 | 45
| 15 | 23
|
| 16 | 45
| 16 |
|
| 17 | 45
| 17 | 23
|
| 18 | 55
| 18 |
|
| 19 |
| 19 | 53
|
| 20 | 30
| 20 |
|
| 21 |
| 21 |
|
| 22 | 24
| 22 |
|
Rozk³ad wa¿ny od 2004-11-11

728  LINIA PODMIEJSKA

Przystanek: SÊKOCIN LAS SK 01
> OKÊCIE
DZIEÑ POWSZEDNI WIÊTO i SOBOTA
|Godz. Minuty
| 4 | 59
| 5 | 43
| 6 | 32
| 7 | 32
| 8 | 33
| 9|
| 10 |
| 11 | 08
| 12 |
| 13 | 08
| 14 |
| 15 | 38
| 16 | 39
| 17 | 40
| 18 | 40
| 19 | 41
| 20 |
| 21 | 21
| 22 |
| 23 | 06

|Godz. Minuty|
| 4|
|
| 5|
|
| 6 | 13
|
| 7|
|
| 8 | 13
|
| 9|
|
| 10 | 18
|
| 11 |
|
| 12 | 18
|
| 13 |
|
| 14 | 18
|
| 15 |
|
| 16 | 18
|
| 17 |
|
| 18 | 18
|
| 19 |
|
| 20 | 34
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|

Przystanek: OKÊCIE 12
> KOSÓW KX
DZIEÑ POWSZEDNI
|Godz. Minuty
| 4 | 25
| 5 | 10
| 6 | 00 55
| 7|
| 8 | 15
| 9|
| 10 | 20
| 11 |
| 12 | 20
| 13 |
| 14 | 35
| 15 | 35
| 16 | 35
| 17 | 35
| 18 | 50
| 19 |
| 20 | 35
| 21 |
| 22 | 30

WIÊTO i SOBOTA
|Godz. Minuty|
| 4 | 40
|
| 5|
|
| 6 | 22
|
| 7|
|
| 8 | 05
|
| 9 | 30
|
| 10 |
|
| 11 | 30
|
| 12 |
|
| 13 | 30
|
| 14 |
|
| 15 | 30
|
| 16 |
|
| 17 | 30
|
| 18 |
|
| 19 | 50
|
| 20 |
|
| 21 | 35
|
| 22 |
|

Rozk³ad wa¿ny od 2004-11-11

721  LINIA PODMIEJSKA
Przystanek: KOSÓW KX 01
> OKÊCIE

Rozk³ad wa¿ny od 2004-11-11

DZIEÑ POWSZEDNI WIÊTO i SOBOTA

Równie¿ po d³ugich negocjacjach
i staraniach Wójta Gminy Lesznowola od
dnia 11.11.2004 r. uruchomiona zosta³a nowa linia 721 kursuj¹ca na trasie:
OKÊCIE  Al.Krakowska  Raszyn  Janki
 Nowy Sêkocin  Stary Sêkocin  Sêkocin Las  £azy  Marysin = Wólka Kosowska  KOSÓW.
Autobus zatrzymuje siê na przystankach: Szyszkowa, Sworzniowa, Stoicka,
Na skraju , nie zatrzymuje siê w Raszynie, Falentach, Jankach, Nowym Sêkocinie, Starym Sêkocinie, Sêkocinie Las,
i dalej zatrzymuje siê w £azach  Podlena , £azy, Radiostacja £azy, Marysin, Wygoda, Centrum Handlowe Wólka Kosowska, Wólka Kosowska, Kosów.

|Godz. Minuty
| 5 | 16
| 6 | 02 58
| 7 | 58
| 8|
| 9 | 20
| 10 |
| 11 | 23
| 12 |
| 13 | 23
| 14 |
| 15 | 40
| 16 | 41
| 17 | 41
| 18 | 40
| 19 | 50
| 20 |
| 21 | 30
| 22 |
| 23 | 10

OBJANIENIE SYMBOLI:
[]  kurs realizowany przez pojazd niskopod³ogowy
x  kurs do krañca POLKOLOR w PIASECZNIE;
pozosta³e kursy  do krañca CMENTARZ PO£UDNIOWY-BRAMA P£D.
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721  LINIA PODMIEJSKA

|Godz. Minuty|
| 5 | 30
|
| 6|
|
| 7 | 00
|
| 8 | 40
|
| 9|
|
| 10 | 33
|
| 11 |
|
| 12 | 33
|
| 13 |
|
| 14 | 33
|
| 15 |
|
| 16 | 33
|
| 17 |
|
| 18 | 33
|
| 19 |
|
| 20 | 50
|
| 21 |
|
| 22 | 20
|
| 23 |
|

Przypominamy jednoczenie, ¿e
przez Lesznowolê kursuje autobus linii
707, ³¹cz¹cy Okêcie z Piasecznem, ale
tak¿e z Cmentarzem Po³udniowym.
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707  LINIA PODMIEJSKA
Przystanek: LESZNOWOLA LN 02
> CM.PO£UDNIOWY-BRAMA P£D. AN
DZIEÑ POWSZEDNI WIÊTO i SOBOTA
|Godz. Minuty
| 4 | 30
| 5 |[19]
| 6 | 15
| 7 |[06x
| 8 | 06
| 9 |[19x
| 10 |
| 11 |[19]
| 12 |
| 13 |[19]
| 14 | 19x
| 15 |[19]
| 16 | 21x
| 17 |[21]
| 18 | 21x
| 19 |[36]
| 20 |
| 21 |[25x
| 22 |
| 23 |[25]

|Godz. Minuty|
| 4 |[40]
|
| 5|
|
| 6 |[25x
|
| 7|
|
| 8 |[59]
|
| 9|
|
| 10 |[59]
|
| 11 |
|
| 12 |[59]
|
| 13 |
|
| 14 |[59x
|
| 15 |
|
| 16 |[59]
|
| 17 |
|
| 18 |[59]
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |[35x
|
| 22 |
|
| 23 |[25]
|

Rozk³ad wa¿ny od 2004-09-01

707  LINIA PODMIEJSKA

Przystanek: LESZNOWOLA LN 01
> OKÊCIE
DZIEÑ POWSZEDNI WIÊTO i SOBOTA
|Godz. Minuty
| 5 | 07 [55]
| 6 | 53
| 7 |[47]
| 8|
| 9 | 02
| 10 |[02]
| 11 |
| 12 |[02]
| 13 |
| 14 |[02]
| 15 | 02
| 16 |[07]
| 17 | 07
| 18 |[07]
| 19 | 07
| 20 |[17]
| 21 |
| 22 |[12]
| 23 |
| 0 |[02]

|Godz. Minuty|
| 5 |[17]
|
| 6|
|
| 7 |[27]
|
| 8|
|
| 9 |[42]
|
| 10 |
|
| 11 |[42]
|
| 12 |
|
| 13 |[42]
|
| 14 |
|
| 15 |[42
|
| 16 |
|
| 17 |[42]
|
| 18 |
|
| 19 |[49]
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |[12]
|
| 23 |
|
| 0 |[02]
|

Rozk³ad wa¿ny od 2004-09-01

¯wirownia nie mo¿e istnieæ na dziko!
Na wydobycie ¿wiru i piasku, czyli
kopalin zaliczonych do tzw. pospolitych,
w³aciciel nieruchomoci potrzebuje
koncesji. W zale¿noci od obszaru gdzie
z³o¿e ma byæ eksploatowane i wielkoci
wydobycia wydaje j¹ starosta lub wojewoda. Wymaga tego przepis art. 14
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 19 listopada
1999 r.  Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. Nr 101 poz. 1178 ze zm.),
a tak¿e art. 15 ust.1 pkt 2 ustawy z dn.
4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne
i górnicze (Dz.U. z 1994 r. Nr 27, poz.
96 ze zm.) Z³o¿a kopalin s¹ cennym nieodnawialnym sk³adnikiem rodowiska
i podlegaj¹ szczególnej ochronie. Ustawodawca z ca³¹ pewnoci¹ nie dopuci³
innych form wydobywania kopalin, np.
na tzw. potrzeby w³asne, jako stanowi¹ce zagro¿enie dla rodowiska a w szczególnoci naruszaj¹ce w wielu przypadkach zasady ochrony powierzchni ziemi,
ochrony gruntów rolnych lub samych
z³ó¿ kopalin. Ma to zapobiec nielegalnej eksploatacji z³ó¿ prowadzonej przez
w³aciciela nieruchomoci lub przypadkowe osoby., co nierzadko siê zdarza.
Ma³a skala wydobycia, stanowi kryterium trudne do jednoznacznej oceny
i jednoczenie jest pretekstem do nielegalnego wydobycia, niedopuszczalnego w wietle omawianych przepisów
prawa.
Przed z³o¿eniem wniosku o wydanie
koncesji nale¿y sprawdziæ, czy w planie
zagospodarowania przestrzennego gminy nasza dzia³ka zosta³a wy³¹czona
z produkcji rolnej. Plan ten musi wyranie okrelaæ, ¿e dzia³ka zosta³a przeznaczona pod eksploatacjê surowców mineralnych, np. piasku, ¿wiru czy innej
kopaliny pospolitej. Je¿eli obszar ¿wirowni przekroczy 2 ha a roczna iloæ wydobywanego ¿wiru 20 tys. m3, wówczas
koncesjê na wydobycie wydaje wojewoda. Do takiej ¿wirowni stosuje przepisy
rozdzia³u czwartego prawa geologicznego i górniczego dotycz¹ce zak³adu górniczego. W takiej sytuacji nie jest ju¿
ma³¹ ¿wirowni¹, ale kopalni¹ ¿wiru z wymogami dotycz¹cymi funkcjonowania
takiego zak³adu.
Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy ruch zak³adu górniczego musi odbywaæ siê wy³¹cznie pod kierownictwem
i nadzorem osób maj¹cych odpowiednie
kwalifikacje górnicze. Do wydobywania
¿wiru lub piasku musza byæ wtedy u¿y-

te specjalne maszyny i urz¹dzenia, a ich
obs³ug¹ zajmuj¹ siê specjalnie przeszkoleni w tym celu pracownicy.
A zatem wniosek do starosty lub wojewody o udzielenie koncesji musi zawieraæ m.in. dokumenty potwierdzaj¹cy prawo przedsiêbiorcy do terenu, na
którym bêdzie prowadzone wydobycie
¿wiru (np. akt w³asnoci, umowa dzier¿awy). Powinien okrelaæ równie¿ okres,
na który ma byæ udzielona koncesja oraz
rodki finansowe i techniczne, jakimi
dysponuje przedsiêbiorca.
Te ostatnie maj¹ gwarantowaæ prawid³ow¹ eksploatacjê ¿wirowni i wydobycie kopalin.
Do wniosku o udzielenie koncesji
nale¿y do³¹czyæ tak¿e projekt prac geologicznych, dokumentuj¹cy zasoby z³o¿a. Musi byæ sporz¹dzony przez uprawnionego geologa. Dokumentacja geologiczna powinna okrelaæ m. in.: rodzaj
i iloæ rozpoznanej kopaliny oraz po³o¿enie z³o¿a, jego budowê geologiczn¹,
formê i granice. Dokumentacja ta stanowi podstawê opracowania projektu
zagospodarowania z³o¿a, który musi byæ
zaopiniowany przez urz¹d nadzoru górniczego.
Decyduj¹c siê na uruchomienie ¿wirowni przedsiêbiorca musi tez pamiêtaæ,
¿e zarówno inspektorzy ochrony rodowiska i urzêdu skarbowego mog¹ go w
ka¿dej chwili skontrolowaæ . Pierwsi
stwierdzaj¹, czy wydobycie przebiega
zgodnie z koncesj¹, drudzy  czy s¹ odprowadzane podatki stosownie do wielkoci sprzedanego surowca. W trakcie
eksploatacji ¿wirowni trzeba równie¿
przestrzegaæ przepisów dotycz¹cych
ochrony rodowiska, np w miejsca sk¹d
wydobyto piach lub ¿wir nie mo¿na samowolnie sk³adowaæ odpadów, gdy¿
zanieczyszcza siê w ten sposób pok³ady
wód podziemnych.
Wydobycie kopalin bez wymaganej
koncesji jest dzia³alnoci¹ nielegaln¹
i podlega przepisom karnym.
Dzia³alnoæ taka narusza tak¿e wymagania ochrony gruntów rolnych, bowiem
prowadzi do innego ni¿ rolne ich wykorzystanie (art. 7 i nast. z dn. 3 lutego
1995 r.  Dz.U. Nr 16, poz. 78 ze zm.)
Marzena Chmiel
Inspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej
Ochrony rodowiska i Rolnictwa
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Jak wyci¹æ drzewa
zgodnie z prawem?
Usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomoci wymaga uzyskania
zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Zezwolenie wydawane jest na wniosek posiadacza nieruchomoci. Dotychczas
wniosek o wycinkê sk³ada³ w³adaj¹cy
nieruchomoci¹. Obecnie je¿eli posiadacz nieruchomoci nie jest w³acicielem, do wniosku powinien do³¹czyæ zgodê w³aciciela nieruchomoci na usuniêcie drzew lub krzewów.
Od 1 maja 2004 r. wesz³a w ¿ycie
nowa ustawa o ochronie przyrody. (Dz.U.
Nr 92, poz. 880 ). Zmieni³a w istotny
sposób zasady wycinki drzew i krzewów
oraz pobierania op³at z tego tytu³u.
Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawieraæ:
 imiê, nazwisko i adres albo nazwê
i siedzibê posiadacza i w³aciciela nieruchomoci,
 tytu³ prawny w³adania nieruchomoci¹,
 nazwê gatunku drzewa lub krzewu,
 obwód pnia mierzonego na wysokoci 130 cm,
 przeznaczenie terenu na którym ronie drzewo lub krzew,
 przyczynê i termin zamierzonego
usuniêcia drzewa lub krzewu,
 wielkoæ powierzchni, z której zostan¹ usuniête krzewy.
Zezwolenie nie jest wymagane (art.
83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody)
na wycinkê drzew lub krzewów:
 w lasach,
 drzew owocowych, z wy³¹czeniem
rosn¹cych na terenie nieruchomoci
wpisanej do rejestru zabytków oraz
w granicach parku narodowego lub
rezerwatu przyrody  na obszarach
nie objêtych ochron¹ krajobrazow¹,
 na plantacjach drzew i krzewów,
 których wiek nie przekracza 5 lat,
 usuwanych w zwi¹zku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub
zoologicznych,
 które utrudniaj¹ widocznoæ sygnalizatorów i poci¹gów a tak¿e utrudniaj¹ eksploatacje urz¹dzeñ kolejowych albo powoduj¹ tworzenie na torowiskach zasp nie¿nych, (usuwanych na podstawie decyzji w³aciwego organu),
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 stanowi¹cych przeszkody lotnicze,
(usuwanych na podstawie decyzji w³aciwego organu).
Zezwolenie jest równie¿ konieczne
w przypadku drzew owocowych znajduj¹cych siê na obszarach objêtych
ochron¹ krajobrazow¹. Zgodnie z art.
23 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze wzglêdu na
wyró¿niaj¹cy siê krajobraz o zró¿nicowanych ekosystemach, wartociowe ze
wzglêdu na mo¿liwoæ zaspokajania
potrzeb zwi¹zanych z turystyk¹ i wypoczynkiem lub pe³nion¹ funkcj¹ korytarzy ekologicznych. Na takim obszarze mo¿e zostaæ ustanowiony absolutny zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewieñ ródpolnych, przydro¿nych i nadwodnych, je¿eli nie wynikaj¹ one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego lub wodnego
lub budowy, odbudowy, utrzymania remontów lub naprawy urz¹dzeñ wodnych.
Op³aty nie pobiera siê za usuniêcie
drzew:
 na których usuniecie nie jest wymagane zezwolenie,
 na których usuniecie osoba fizyczna
uzyska³a zezwolenie na cele niezwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej,
 je¿eli usuniecie jest zwi¹zane z odnow¹ i pielêgnacj¹ drzew rosn¹cych
na terenie nieruchomoci wpisanej
do rejestru zabytków,
 które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu ludzi lub mienia w istniej¹cych obiektach budowlanych,
 które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo
bezpieczeñstwu ¿eglugi,
 w zwi¹zku z przebudow¹ dróg publicznych i linii kolejowych,
 które posadzono lub wyros³y na nieruchomoci po zakwalifikowaniu jej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
 z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów dzia³kowych i z zadrzewieñ, w zwi¹zku z zabiegami pielêgnacyjnymi drzew
i krzewów,

 które obumar³y lub nie rokuj¹ szansy
na prze¿ycie, z przyczyn niezale¿nych
od posiadacza nieruchomoci,
 topoli o obw. pnia powy¿ej 100 cm,
mierzonego na wysokoci 130 cm,
nie nale¿¹cych do gatunku rodzimych, je¿eli zostan¹ zast¹pione
w najbli¿szym sezonie wegetacyjnym
drzewami innych gatunków,
 je¿eli usuniêcie wynika z potrzeb
ochrony rolin, zwierz¹t i grzybów
objêtych ochron¹ gatunkow¹ lub
ochrony siedlisk przyrodniczych,
 z grobli stawów rybnych,
 je¿eli usuniêcie by³o zwi¹zane z wykonywaniem i utrzymaniem urz¹dzeñ
wodnych s³u¿¹cych kszta³towaniu
stosunków wodnych oraz ochronie
przeciwpowodziowej w zakresie niezbêdnym do wykonania i utrzymania
tych urz¹dzeñ.
Op³atê za usuniecie drzew ustala siê
na podstawie stawki zale¿nej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa.
Jeli drzewo rozwidla siê na ni¿szej wysokoci to ka¿dy pieñ traktuje siê jak
odrêbne drzewo.
Stawki op³at za poszczególne gatunki znajduj¹ siê w przepisach wykonawczych. Ukaza³o siê ju¿ Obwieszczenie
Ministra rodowiska z dnia 28 padziernika w sprawie stawek op³at za usuniecie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2005 (Monitor Polski Nr 44 z 2004 r.)
Maksymalne stawki op³at za usuwanie drzew wynosz¹ np. w przypadku
obwodu pnia od 26 do 50 cm  418,20
z³, a od 51 do 100 cm  652,80 z³.
Stawki op³at dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew wynosz¹ np.
topola, wierzba, olsza  11,04z³ za 1 cm.
obwodu pnia, d¹b, buk, lipa, jesion,
klon, brzoza, sosna, wierk  73,00 z³.
za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokoci 130 cm.
Za wycinkê drzew lub krzewów bez
wymaganego zezwolenia grozi kara pieniê¿na. Trzeba j¹ uiciæ w ci¹gu 14 dni
od momentu, gdy decyzja o wymierzeniu kary sta³a siê ostateczna.
Jej wysokoæ to trzykrotnoæ op³aty
za usuniecie drzew lub krzewów, któr¹
musia³by zap³aciæ zainteresowany.
Kary s¹ zatem wysokie i dlatego nie
warto samowolnie usuwaæ drzew i krzewów.
Marzena Chmiel
Inspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej, Ochrony rodowiska
i Rolnictwa
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Wspólne rozliczenie
podatku przez
ma³¿onków
Zmiany wprowadzone nowelizacj¹
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych i obowi¹zuj¹ce od 01.01.2004 w sposób bardzo znaczny ograniczy³y mo¿liwoci obni¿enia podatku. Jedn¹ z bardzo nielicznych ju¿ mo¿liwoci tego typu, jest
wspólne rozliczenie ma³¿onków. Ustawodawca przewidzia³ bowiem w ustawie
o PIT preferencjê podatkow¹ dla ma³¿onków, pozwalaj¹c im na ³¹czne opodatkowanie osi¹gniêtych dochodów, a poniewa¿ jest to pewnego rodzaju przywilej
podatkowy, ma³¿onkowie musz¹ oczywicie spe³niæ kilka warunków.
Warunki okrelone w ustawie o PIT s¹
nastêpuj¹ce:
1. Ka¿dy z ma³¿onków musi podlegaæ
nieograniczonemu obowi¹zkowi podatkowemu.
2. Miêdzy ma³¿onkami musi istnieæ
wspólnoæ maj¹tkowa.
3. Musz¹ pozostawaæ w zwi¹zku ma³¿eñskim przez ca³y rok podatkowy.
4. Musz¹ podpisaæ wniosek o ³¹czne
opodatkowanie dochodów.
Ad. 1. Pierwszy warunek wspólnego
opodatkowania mówi o tym, ¿e ma³¿onkowie musz¹ podlegaæ obowi¹zkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, w którym czytamy, ¿e osoby fizyczne maj¹ce miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podlegaj¹ obowi¹zkowi podatkowemu od ca³oci swoich dochodów bez wzglêdu na
miejsce po³o¿enia róde³ przychodów,
jest to tzw. nieograniczony obowi¹zek
podatkowy.
Ad. 2. Warunkiem drugim jest istnienie pomiêdzy ma³¿onkami wspólnoci
maj¹tkowej. Warunek uznaje siê za spe³niony je¿eli wspólnoæ maj¹tkowa istnieje przez ca³y rok podatkowy. Warto tu
wspomnieæ, ¿e wspólnoæ maj¹tkowa wygasa nie tylko w wyniku rozwodu, mo¿e
byæ tak¿e wynikiem zawarcia umowy
o rozdzielnoci maj¹tkowej, któr¹ mo¿na
zawrzeæ w dowolnym momencie trwania
zwi¹zku. Samo pojêcie wspólnoæ maj¹tkowa okrelone jest w ustawie z dnia 25
lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z pón. zm.). Zgodnie z art. 31 tej ustawy z chwil¹ zawarcia
ma³¿eñstwa powstaje miêdzy ma³¿onka-

mi, z mocy ustawy, wspólnoæ maj¹tkowa
obejmuj¹ca ich wspólny dorobek (tzw.
wspólnoæ ustawowa). Dorobkiem ma³¿onków s¹ przedmioty maj¹tkowe nabyte
w czasie trwania wspólnoci ustawowej
przez oboje ma³¿onków lub przez jednego z nich. Dorobek ma³¿onków stanowi¹
m.in. pobrane wynagrodzenia za pracê
oraz za inne us³ugi wiadczone osobicie
przez ma³¿onków, a tak¿e dochody z maj¹tku wspólnego jak i z odrêbnego maj¹tku ka¿dego z nich. Je¿eli zatem ma³¿onkowie zawr¹ umowê o rozdzielnoci maj¹tkowej pozbawi¹ siê prawa do wspólnego rozliczenia podatku.
Ad. 3. Nastêpnym warunkiem, który
musz¹ spe³niæ ma³¿onkowie jest pozostawanie w zwi¹zku ma³¿eñskim przez ca³y
rok podatkowy. Wydawa³oby siê, ¿e zapis ten nie budzi w¹tpliwoci poniewa¿
wiadomo, ¿e rozwód, czy separacja przerywaj¹ ci¹g³oæ pozostawania w zwi¹zku
ma³¿eñskim i w ten sposób warunek ten
nie mo¿e zostaæ spe³niony. ¯ycie jednak
jak wiadomo niesie ze sob¹ ró¿ne komplikacje i tak rodzi siê np. pytanie:  co ze
wspólnym rozliczeniem ma³¿onków gdy
w ci¹gu roku podatkowego jedno z nich
umrze lub gdy ma³¿onek umrze po zakoñczeniu roku, ale niestety nie zd¹¿y z³o¿yæ
podpisu na wniosku o wspólne rozliczenie (przypominam, ¿e wniosek ten znajduje siê na drukach zeznañ podatkowych
PIT-36, PIT-37)?
W tej sprawie wypowiedzia³ siê Trybuna³ Konstytucyjny orzekaj¹c w dniu 4
maja br., ¿e ma³¿onkowie (wdowy, wdowcy) bêd¹ mieli prawo do wspólnego rozliczenia podatku pomimo tego, ¿e ich
wspó³ma³¿onkowie zmarli w trakcie roku
podatkowego albo ju¿ po zakoñczeniu
roku ale przed 30 kwietnia, czyli przed
terminem z³o¿enia zeznania podatkowego. W pierwszym przypadku warunek
trwania ma³¿eñstwa przez ca³y rok podatkowy zostanie uznany za spe³niony, za
w drugim brak podpisu ma³¿onka we
wniosku o wspólne opodatkowanie nie
bêdzie niweczy³ mo¿liwoci wspólnego
rozliczenia.
Ad. 4. Ostatnim warunkiem, od którego zale¿y mo¿liwoæ wspólnego opodatkowania dochodów przez ma³¿onków jest
wspomniane ju¿ wczeniej z³o¿enie podpisów ka¿dego z ma³¿onków z osobna
pod wnioskiem o ³¹czne opodatkowanie
we wspólnym zeznaniu rocznym PIT-36,
PIT-37. Oznacza to, ¿e nawet jeli ma³¿onkowie rozliczaj¹ siê z podatku na jednym
formularzu, ale zapomn¹ z³o¿yæ podpisy
w odpowiednich pozycjach zeznania,
wówczas wspólne rozliczenie nie bêdzie
mo¿liwe. Je¿eli ma³¿onkowie, którzy wy-

bior¹ ³¹czn¹ formê opodatkowania, wniosek o zastosowanie tej formy z³o¿¹ po terminie przewidzianym dla sk³adania zeznañ rocznych, nie bêd¹ mieli prawa do
wspólnego rozliczenia. Podpisy pod wnioskiem musz¹ wiêc byæ z³o¿one najpóniej
do 30 kwietnia roku nastêpuj¹cego po
roku podatkowym, czyli do dnia, w którym up³ywa termin sk³adania rocznych
zeznañ podatkowych.
Warto te¿ przy okazji wspólnego rozliczenia ma³¿onków zwróciæ uwagê na
fakt, ¿e osi¹ganie przez choæby jednego
z nich, dochodów z dzia³alnoci pozarolniczej opodatkowanej w formie rycza³tu
lub karty podatkowej, niweluje prawo do
wspólnego rozliczenia siê. Zgodnie z art.
6 ust 2 ustawy o PIT, do sumy dochodów
(przychodów) opodatkowanych wed³ug
zasad okrelonych w tej ustawie nie wlicza siê dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zrycza³towany. Od tej
zasady ustawa o PIT przewiduje wyj¹tek:
otó¿ ze wspólnego opodatkowania siê
ma³¿onków, mog¹ skorzystaæ ma³¿onkowie, nawet je¿eli jeden z nich osi¹ga przychody z tytu³u umowy najmu, podnajmu,
dzier¿awy, poddzier¿awy lub innych
umów o podobnym charakterze je¿eli
umowy te nie s¹ zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej.
Najwiêksz¹ korzyci¹ dla ma³¿onków
wynikaj¹c¹ ze wspólnego rozliczenia siê
jest mo¿liwoæ obni¿enia podatku. Podatnicy ci maj¹ równie¿ prawo do korzystania z tzw. ulg podatkowych. Wspólne rozliczenie jest tym bardziej korzystne, je¿eli ma³¿onkowie ponieli wydatki uprawniaj¹ce do odliczeñ od podatku, szczególnie jeli jedno z nich nie osi¹gnê³o ¿adnych dochodów w danym roku podatkowym albo gdy dochody te s¹ bardzo niskie. Niestety ulg pozosta³o niewiele
w wiêkszoci przypadków jest to kontynuacja prawa do ulg nabytych przed ich
likwidacj¹ (ulgi mieszkaniowe).
Warto zatem pamiêtaæ, ¿e wspólne
rozliczenie op³aca siê je¿eli jeden z ma³¿onków nie osi¹ga ¿adnych dochodów;
je¿eli osi¹ga dochody, które w ca³oci s¹
wolne od podatku; gdy jeden z ma³¿onków poniós³ stratê; je¿eli dochody jednego z ma³¿onków opodatkowane s¹ stawk¹ 19%, za dochody drugiego wy¿sz¹
stawk¹.
Joanna Minkwitz
Inspektor w Referacie Realizacji Bud¿etu
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z pón.
zm.).
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Mieszkañcy Gminy Lesznowola z dniem 1-go padziernika nadal
obs³ugiwani s¹ przez stanowisko do spraw komunikacji w Lesznowoli ul. Gminnej Rady Narodowej 60 w sprawach dotycz¹cych rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy.

Rejestracja pojazdu w nowym
systemie Pojazd
Od 1-go padziernika 2004 r. zosta³
wprowadzony centralny system rejestracji pojazdów Pojazd , który wyd³u¿y³ czas rejestracji pojazdu, a
w szczególnoci przerejestrowanie pojazdu u¿ywanego.
Przepisy dotycz¹ce rejestracji nie
zmieni³y siê i tak jak do tej pory, w³aciciel pojazdu sk³ada wniosek o rejestracjê pojazdu i do³¹cza nastêpuj¹ce
dokumenty:
 Dowód w³asnoci pojazdu lub dokument potwierdzaj¹cy powierzenie pojazdu,
 Kartê pojazdu (jeli by³a wydana),
 Wyci¹g ze wiadectwa homologacji
albo odpisu decyzji zwalniaj¹cej pojazd z homologacji (jeli jest wymagany),
 Dowód rejestracyjny (jeli pojazd by³
ju¿ zarejestrowany),
 Dowód odprawy celnej przewozowej
(jeli pojazd sprowadzono z pañstwa
spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany pierwszy raz),
 Dokument potwierdzaj¹cy zap³atê akcyzy  dotyczy pojazdu osobowego (je¿eli pojazd sprowadzono z pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej i jest
rejestrowany pierwszy raz),
 Zawiadczenie wydane przez w³aciwy organ potwierdzaj¹ce: uiszczenie
VAT od pojazdów sprowadzonych
z pañstw cz³onkowskich UE lub brak
takiego obowi¹zku
Nastêpnie po dok³adnej weryfikacji
w/w dokumentów w³aciciel pojazdu
otrzymuje zalegalizowane tablice rejestracyjne (zwyczajne), pozwolenie czasowe, a w nim podany termin odbioru
sta³ego dowodu rejestracyjnego, który zamawiany jest w Polskiej Wytwórni Papierów Wartociowych.
Za rejestracjê pojazdu nowego
i przerejestrowanie u¿ywanego trzeba
bêdzie zap³aciæ 171 z³ 50 gr + op³ata
w znakach skarbowych 5 z³ od wniosku i po 50 gr za ka¿dy za³¹cznik, natomiast za rejestracjê pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy w Polsce
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(np. sprowadzonego z zagranicy tam
rejestrowanego) nale¿y doliczyæ jeszcze koszt karty pojazdu w kwocie 501
z³.
Oto konkretne kwoty:
 Dowód rejestracyjny (nowy)  48 z³
+ 1 z³otych ewidencja.
 Pozwolenie czasowe  12 z³ + 1 z³.
ewidencja.
 Nalepka kontrolna  16,50 z³ + 1
z³. ewidencja.
 Znaki legalizacyjne  11 z³.
 Karta pojazdu  501 z³ (dotyczy pojazdów rejestrowanych po raz
pierwszy w Polsce wydawane przez
wydzia³y komunikacji).
 Wtórnik karty pojazdu  76 z³.
Koszt tablic rejestracyjnych:
 samochodowe  80 z³.
 Do przyczepy  40 z³.
 Do motocykla  40 z³.
 Do motoroweru 30 z³.
 Do ci¹gnika rolniczego  40 z³.
 Zabytkowe do pojazdu  100 z³.
 Zabytkowe do motocykla  50 z³.
 Koszt tablic indywidualnych (tylko
na zamówienie w³aciciela pojazdu)
 samochodowe  1000 z³, motocyklowe  500 z³.
Dowody rejestracyjne wydane przed
dniem 1 padziernika 2004 r. s¹ nadal
wa¿ne i nie bêdzie ¿adnej obowi¹zkowej wymiany. Wymiana nast¹pi, ale tylko wtedy gdy wyczerpi¹ siê rubryki na
piecz¹tki dokumentuj¹ce fakt przeprowadzenia obowi¹zkowych badañ technicznych, lub sprzeda¿y auta.
W zwi¹zku z trudnociami napotykanymi w trakcie wdra¿ania nowego
systemu do rejestracji pojazdów POJAZD wyd³u¿y³ siê czas oczekiwania
na rejestracjê samochodu. Obecnie rejestracja przebiega ju¿ du¿o sprawniej. D¹¿ymy do tego, aby w najbli¿szym czasie Mieszkañcy Gminy Lesznowola mogli zarejestrowaæ pojazd
szybko i bez ¿adnych kolejek.
Aleksandra Wysocka
G³ówny Specjalista
Wydzia³u Komunikacji

Jak zalegalizowaæ
miejsce pobytu
Dla prawid³owego funkcjonowania osoby w spo³eczeñstwie konieczne jest posiadanie przez ni¹ meldunku. Jego brak uniemo¿liwia np. podjêcie zatrudnienia, zarejestrowanie siê w biurze pracy, uzyskanie
kredytu w banku, pobieranie wiadczeñ
z pomocy spo³ecznej. Na podstawie miejsca zameldowania ustala siê równie¿ w³aciwoæ miejscow¹ do za³atwiania spraw
administracyjnych, np. wydania dowodu
osobistego, paszportu, prawa jazdy.
W rozumieniu potocznym wykonanie obowi¹zku meldunkowego to administracyjne zalegalizowanie miejsca pobytu. Jednak zgodnie z art. 4 pkt 35

ZMIANY W USTAWIE
O WIADCZENIACH
RODZINNYCH
Dnia 1 padziernika wesz³a w ¿ycie
nowelizacja ustawy o wiadczeniach rodzinnych, na mocy której wprowadzono zmiany dotycz¹ce m.in. prawa do
dodatku z tytu³u samotnego wychowywania dziecka, a tak¿e mo¿liwoæ przeprowadzenia wywiadów rodowiskowych w stosunku do osób ubiegaj¹cych
siê o wiadczenia rodzinne, je¿eli wyst¹pi¹ w¹tpliwoci dotycz¹ce okolicznoci samotnego wychowywania dziecka.
Zmiany w zakresie dodatku z tytu³u
samotnego wychowywania dziecka.
Nowelizacja ustawy dzieli osoby
uprawnione do tego dodatku na dwie
grupy: na osoby które ju¿ s¹ w systemie
wiadczeñ rodzinnych, jak i na tych którzy od 1 maja 2004 r. nie pobieraj¹
wiadczeñ ze wzglêdu na to, ¿e przekroczy³y granicê dochodu uprawniaj¹c¹
do przyznania zasi³ku tj. odpowiednio
504 z³ netto albo 583 z³ netto na cz³onka rodziny. Te dwie grupy bêd¹ musia³y
obecnie spe³niæ ró¿ne wymagania.
I tak osoba otrzymuj¹ca dodatek z tytu³u samotnego wychowywania dziecka,
która do 30 kwietnia 2004 r. pobiera³a
wiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, ma prawo do tego dodatku w okresie od 1 maja 2004r. do 31 grudnia
2004 r. w wysokoci równej 70 procent
przys³uguj¹cego w kwietniu 2004 r.,
wiadczenia z Funduszu Alimentacyjne-
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ustawy o ewidencji ludnoci i dowodach
osobistych w zakres wykonania obowi¹zku meldunkowego wchodzi równie¿ zameldowanie o urodzeniu dziecka, o zmianie stanu cywilnego oraz o zgonie osoby.

Zameldowanie przez osobê
do tego zobowi¹zan¹

Ka¿da osoba przebywaj¹ca na terytorium Polski jest zobowi¹zana do dokonania we w³aciwym urzêdzie gminy
rejestracji swojego miejsca pobytu poprzez zg³oszenie faktu pobytu i jego charakteru (pobyt sta³y lub czasowy) w danym lokalu. Osoba uprawniona do dysponowania lokalem (czyli posiadaj¹ca tytu³ prawny do lokalu np. umowa najmu,
prawo w³asnoci) zobowi¹zana jest potwierdziæ na stosownym druku zameldo-

go. Dodatek ten nie mo¿e byæ jednak
wy¿szy ni¿ 300 z³ na dziecko, ale równie¿ nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ odpowiednio170 z³ na dziecko albo 250 z³ na
dziecko legitymuj¹ce siê orzeczeniem
o niepe³nosprawnoci albo znacznym
stopniem niepe³nosprawnoci.
Osobie tej ustala siê nowy dodatek
z uwzglêdnieniem wyp³aconych po
1 maja wiadczeñ z tytu³u samotnego
wychowywania dziecka.
Now¹ wysokoæ dodatku ustala siê
z urzêdu, po do³¹czeniu zawiadczenia
o wysokoci przys³uguj¹cego w kwietniu 2004 r. wiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. W tym przypadku nie ma
potrzeby sk³adania dodatkowych dokumentów.
Drug¹ grupê osób stanowi¹ osoby,
które do 30 kwietnia 2004 r. pobiera³y
wiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, a po 1 maja 2004 r. nie otrzymywa³y zasi³ku rodzinnego wraz z dodatkami na skutek przekroczenia dochodu
uprawniaj¹cego. Osoby te nabywaj¹, na
swój wniosek, w okresie od 1 maja do
31 grudnia 2004 r. prawo do dodatku z
tytu³u samotnego wychowywania dziecka w wysokoci równej 70 procent przys³uguj¹cego w kwietniu 2004 r., wiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,
pod warunkiem, ¿e dochód rodzinny
w przeliczeniu na osobê nie przekracza³
w 2002 r. 612 z³ netto i rodzina spe³nia
pozosta³e warunki okrelone w ustawie.
Nie ma tutaj wyznaczonej dolnej wysokoci dodatku, ale równie¿ nie mo¿e
byæ on wy¿szy ni¿ 300 z³ na dziecko.

wania fakt przebywania w lokalu. Potwierdzenia tego nie nale¿y traktowaæ
jako zgody na zameldowanie ani posiadania uprawnienia do przebywania w lokalu. Zgodnie bowiem z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego z 27 maja 2002 r.
(sygn. akt K 20/01; OTK-A z 2002 r. Nr 3,
poz. 34) ewidencja ludnoci ma s³u¿yæ
rejestracji stanu faktycznego, a nie prawnego. Nie jest form¹ kontroli legalnoci
sytuacji prawnych, wobec tego osoby
dokonuj¹ce zameldowania pod okrelonym adresem nie musz¹ ju¿ legitymowaæ
siê tytu³em prawnym do zamieszkiwania
w okrelonym lokalu.
W celu wykonania obowi¹zku meldunkowego osoba zainteresowana musi podaæ swoje dane osobowe: nazwisko
i imiê, nazwisko rodowe, nazwiska

i imiona poprzednie, imiona i nazwiska rodowe rodziców, datê i miejsce
urodzenia, dane dotycz¹ce aktualnego
stanu cywilnego (czy pozostaje
w zwi¹zku ma³¿eñskim). Je¿eli osoba
melduj¹ca siê pozostaje w zwi¹zku ma³¿eñskim, zobowi¹zana jest równie¿
podaæ imiê i nazwisko ma³¿onka oraz
jego nazwisko rodowe. Ponadto nale¿y
udostêpniæ dane dotycz¹ce p³ci, obywatelstwa, numeru PESEL, obowi¹zku wojskowego, adres poprzedniego i nowego miejsca pobytu sta³ego w przypadku zameldowania lub adres dotychczasowego miejsca pobytu, rodzaj, seriê
i numer dokumentu to¿samoci oraz
jego wydawcê i dane o wykszta³ceniu.
Bo¿ena Potera³a
Inspektor Ewidencji Ludnoci

Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê, ¿e ta
grupa osób nabywa prawo jedynie do
dodatku z tytu³u samotnego wychowywania dziecka, a nie do zasi³ku rodzinnego i pozosta³ych dodatków.
Nowelizacja sprawi³a równie¿, ¿e
dodatek z tytu³u samotnego wychowywania dziecka od 1 padziernika przys³uguje na dzieci, które maj¹ ustalone
prawo do renty i renty socjalnej.
UWAGA ! studentom dodatek przys³uguje tylko wówczas, gdy legitymuj¹
siê orzeczeniem o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepe³nosprawnoci
albo s¹ osobami ucz¹cymi siê

datek z tytu³u samotnego wychowywania dziecka korzysta ze wiadczeñ pomocy spo³ecznej.

Zmiany dla osób ucz¹cych siê

Osobie ucz¹cej siê tj. osobie pe³noletniej ucz¹cej siê w szkole lub
w szkole wy¿szej niepozostajacej na
utrzymaniu rodziców w zwi¹zku z ich
mierci¹ lub zas¹dzeniem od (obojga) rodziców alimentów na jej rzecz, przys³uguje zasi³ek rodzinny wraz z dodatkami
do ukoñczenia przez ni¹ 24 roku ¿ycia.

Wywiady rodowiskowe

Na mocy ustawy dano mo¿liwoæ organom wyp³acaj¹cym wiadczenia rodzinne przeprowadzanie wywiadów,
w przypadku gdy w stosunku do osób
ubiegaj¹cych siê o wiadczenia rodzinne wyst¹pi¹ w¹tpliwoci dotycz¹ce okolicznoci samotnego wychowywania
dzieci. Dopuszczono jednoczenie mo¿liwoæ wykorzystania rodzinnego wywiadu rodowiskowego przeprowadzonego
przez pomoc spo³eczn¹, je¿eli osoba
ubiegaj¹ca siê o zasi³ek rodzinny i do-

Zmiana definicji rodziny

Zmieniono definicjê rodziny poprzez
rozszerzenie pojêcia rodziny o dziecko
legitymuj¹ce siê orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci, które
ukoñczy³o 25 rok ¿ycia, je¿eli rodzic ubiega siê lub otrzymuje na to dziecko wiadczenia pielêgnacyjne. Oznacza to ¿e w
sk³ad rodziny nale¿y zaliczyæ to dziecko,
a co za tym idzie równie¿ jego dochody.
Dodatek przy podjêciu nauki poza
miejscem zamieszkania
Kolejn¹ nowoci¹ jest to, ¿e dodatek
do zasi³ku rodzinnego z tytu³u podjêcia
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przys³uguje obecnie równie¿ na
dzieci ucz¹ce siê w gimnazjum, ale tylko te legitymuj¹ce siê orzeczeniem
o niepe³nosprawnoci.

Pomoc dla rodzin zastêpczych

Ostatnia zmiana dotyczy dzieci znajduj¹cych siê w rodzinach zastêpczych.
Efektem nowelizacji jest mo¿liwoæ
przyznawania im prawa do zasi³ku pielêgnacyjnego.
Szczegó³owych informacji na temat
wiadczeñ rodzinnych oraz zmian w ustawie udziela Gminny Orodek Pomocy
Spo³ecznej Dzia³ wiadczeñ Rodzinnych,
który mieci siê w pokoju 7, telefon 75792-32 lub 757-93-40 do 42 wew. 204 .
Aleksandra Winiewska
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej
Dzia³ wiadczeñ Rodzinnych
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OBCHODY WIÊTA NIEPODLEG£OCI

Mini Maraton 
Maxi bieganie
Lesznowola w przedostatni¹ sobotê
padziernika prze¿y³a istny najazd amatorów biegania. W drugim Mini Maratonie Niepodleg³oci o Puchar Wójta Gminy Lesznowola wziê³o udzia³ rekordowa
liczba uczestników, w biegu g³ównym
startowa³o 150 biegaczy a biegi dla dzieci zgromadzi³y na starcie blisko 90 zawodników. Wród startuj¹cych nie zabrak³o
znakomitych zawodników jak Anna Jakubczak-Pawelec i Sylwia Czwojdziñska
(finalistki Igrzysk Olimpijskich w Atenach), wielu medalistów Mistrzostw Polski, gocilimy równie¿ grupê biegaczy
z Ukrainy. Wród zaproszonych goci by³
Jan Szczepañski Mistrz Olimpijski w boksie z I.O. w Monachium. Organizatorzy
zapewnili wszystkim startuj¹cym okolicznociowe koszulki lub kubki, ciep³y posi³ek i picie. Zwyciêzcy zostali nagrodzeni
i udekorowani Pucharami Wójta Gminy
Lesznowola (wydano 13 kompletów).
Nagrodzono równie¿ najm³odszego i najstarszego uczestnika biegów a wród

wszystkich uczestników rozlosowano
cenne nagrody jak rower górski i pobyt
wekendowy w orodku wypoczynkowym
na Warmi. Oprawê biegu g³ównego
uwietni³ przejazd bryczki z pani¹ Wójt
Gminy Lesznowola Mari¹ Jolant¹ Batyck¹-W¹sik w obstawie u³anów.
 Robicie fajn¹ imprezê, bêd¹ wysokie noty w  Joggerze  powiedzia³ Jan
Niedwiecki najstarszy uczestnik zawodów, który startowa³ w wielu biegach
tego typu na ca³ym wiecie.

Tak bogatej oprawy nie da³oby siê zrealizowaæ dziêki hojnoci darczyñców. Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom i partnerom: Action, Jarper, Centrobud, Browar
Jab³onowo, Agencji ochrony Grot, przychodni EDMED, Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Centrum Biznesu Stolica Sp. z o.o., OSP w Nowej Woli oraz Komendzie Powiatowej
Policji. Do zobaczenia w przysz³ym roku
w jeszcze wiêkszym gronie.
Darek Pawelec

Polski koció³ w pejza¿u
14 listopada 2004 r. w kociele w Starej Iwicznej odby³ siê wieczór poetycko-muzyczny zorganizowany przez parafiê Zes³ania Ducha wiêtego i Gminny
Orodek Kultury w Lesznowoli. Okazj¹
dla tego wieczoru by³y obchody rocznicy Odzyskania Niepodleg³oci Rzeczpospolitej, jak równie¿ inicjatywa p. prof.
Jerzego Nowosielskiego, aby prezentowaæ kilkadziesi¹t obrazów w technice
olejnej przedstawiaj¹cych kocio³y
w polskim krajobrazie. Pan Profesor pracowa³ nad obrazami przez ostatnie dwa
lata. To pozwoli³o zorganizowaæ monograficzn¹ wystawê ukazuj¹c¹ bogactwo
architektury sakralnej ubieg³ych wieków,
zarówno murowanej jak i drewnianej,
wpisanej na trwa³e w polski pejza¿.
Otwarcie tej wystawy poprzedzi³a
muzyka i s³owo wprowadzaj¹ce w kli-
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mat tak zatytu³owanego wieczoru.
Mo¿na by³o pos³uchaæ modlitwy wyra¿onej w psalmach Miko³aja Gomó³ki do
tekstów w przek³adzie Jana Kochanowskiego jak równie¿ nastrojowej muzyki z epoki renesansu wykonanej na harfie gotyckiej. Wykonawcami tego programu byli: pani Anna Miko³ajczyk 
sopran i pan Miros³aw Feldgebel  harfa gotycka. Mo¿na by³o us³yszeæ kilka
utworów literatury chóralnej z epoki
renesansu zaprezentowanych przez
Parafialny Zespó³ piewaczy pod kierunkiem pana Rafa³a Szymañskiego 
miejscowego organisty. Ten istniej¹cy
od kilku lat zespó³ ¿eñski debiutuj¹c
swoim wystêpem, wywo³a³ najwiêkszy
podziw publicznoci.
Dopowiedzeniem warstwy muzycznej by³a poezja wyros³a z tradycji pol-

skiej religijnoci. Prawdziwe klejnoty
poetyckie Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Jana Kasprowicza,
Jana Lechonia, Jerzego Lieberta zaprezentowa³ pan Tomasz Budyta mieszkaj¹cy w parafii Stara Iwiczna. Ca³oæ
programu zosta³a przyjêta z aplauzem
zgromadzonego audytorium. Wród
goci mo¿na by³o zauwa¿yæ przedstawicieli ró¿nych rodowisk  naszego
samorz¹du na czele z pani¹ Wójt, artystów plastyków z warszawskiej ASP,
policjantów z przedstawicielami Wydzia³u Kultury Komendy G³ównej Policji, duchowieñstwa i sióstr zakonnych,
wielu goci i parafian.
Ks. Jerzy Wikie³
Parafia p.w. Zes³ania Ducha wiêtego
w Starej Iwicznej
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Obchody wiêta Niepodleg³oci w Zespole Szkó³ Publicznych
w Lesznowoli
 Jeszcze jeden listopad do okna zapuka³
¿ó³tych lici szelestem. I znów nas odszuka³.
Nas, zapatrzonych w przesz³oæ. W dni klêski i chwa³y,
które nam po przodkach w spucinie zosta³y 
Jedenasty listopada to jedna z tych dat w polskim kalendarzu, która sk³ania nas  wychowawców i nauczycieli  do
wskrzeszania czasów walki Polaków o woln¹, niepodleg³¹ ojczyznê, przypominania naszego rodowodu i wpajania dzieciom i m³odzie¿y sensu i zasad patriotyzmu.
W tygodniu poprzedzaj¹cym wiêto Niepodleg³oci wychowawcy przybli¿ali uczniom jego symbolikê, t³umaczyli istotê, trwa³oæ i koniecznoæ przedk³adania wartoci nadrzêdnych nad w³asne cele. We wszystkich salach lekcyjnych pojawi³y siê gazetki cienne, których tematyk¹ sta³y siê dni sprzed
86 laty. Nie zabrak³o w nich wizerunków wielkich Polaków 
Józefa Pi³sudskiego, Romana Dmowskiego czy Wincentego
Witosa spowitych w biel i czerwieñ.
W prawdziwie jesienny, dziesi¹ty dzieñ listopada  zgodnie z nasz¹ lesznowolsk¹ tradycj¹  wszyscy nauczyciele
i uczniowie zaproszeni zostali przez gimnazjalistów na akademiê  wymown¹ lekcjê polskoci.
W patriotyczny nastrój wprowadzi³a wszystkich dekoracja, której mottem sta³y siê s³owa poety Polsko  patrz! Ju¿
dzieñ Twój wita. Wród kolorów dominowa³y oczywicie
biel i czerwieñ.

Na tle dwiêków etiud, polonezów i nokturnów Fryderyka Chopina pada³y s³owa najwiêkszych mistrzów strof polskich: Adama Mickiewicza, Juliusza S³owackiego, Stanis³awa
Wyspiañskiego, Kamila Cypriana Norwida, Leopolda Staffa.
O Polsce, o dniach jej klêsk i chwa³y mówi³y uczennice II klas
gimnazjum: Ewa Gostkowska, Justyna Kantorowicz, Ma³gorzata Lewandowska i Aleksandra Pa³czak. Piêkn¹ recytacjê ilustrowa³y pieni patriotyczne w wykonaniu Justyny Ciechomskiej, Justyny Kantorowicz, Mai Mocickiej, Wioletty Piotrowicz, Katarzyny Radziewicz i Agnieszki Wanat przy akompaniamencie Ma³gosi Lewandowskiej.
Poezjê i pieni ³¹czy³o s³owo narratora, które nakreli³o
czasy zaborów, I wojny wiatowej i pierwszych dni wolnoci
Polski. Ostatnim akordem akademii sta³y siê s³owa poety
W. Breowicza:

S³aw¹ i dum¹ moj¹ jest przed wiatem,
¿e naród polski nigdy nie by³ katem
s¹siednich ludów. Wszak nigdy niewola,
lecz wolnoæ ludów sz³a pod naszym znakiem.
Niech¿e grunwaldzkie i wiedeñskie pola
wiadcz¹ jak wielk¹ rzecz¹ jest byæ Polakiem.
Teresa Janielak
Nauczyciel Zespo³u Szkó³ Publicznych
w Lesznowoli

Obchody wiêta Niepodleg³oci w Zespole Szkó³ w £azach
10 listopada 2004 roku mia³a miejsce w Zespole Szkó³ w £azach prezentacja projektu: Polskie drogi do niepodleg³oci.
Ca³a spo³ecznoæ szkolna mog³a obejrzeæ przygotowane przez
poszczególne klasy wystawy oraz wystêpy artystyczne, obejmuj¹ce: recytacje wierszy, wykonanie piosenek, komentarze
historyczne (w wybranej formie: inscenizacji, przemówienia,
pokazu multimedialnego itp.) do wydarzeñ, sk³adaj¹cych siê
na historiê polskiej walki o niepodleg³oæ  pocz¹wszy od
insurekcji kociuszkowskiej w 1794 roku do odzyskania niepodleg³oci w 1918 roku. Przedstawienia ocenia³a trzyosobowa komisja, w sk³ad której weszli: dr Tadeusz Swat  historyk wspó³pracuj¹cy z Muzeum Niepodleg³oci w Warszawie,
p. Hanna Plewka  nauczyciel historii w Zespole Szkó³ Publicznych w Mrokowie, p. Barbara Kowalska  przedstawiciel
rodziców z Zespo³u Szkó³ w £azach.
To znakomity pomys³, aby w ten sposób obchodziæ wiêto Niepodleg³oci  powiedzia³ w wywiadzie do szkolnej
gazety dr Tadeusz Swat. Mylê, ¿e jest to nowoczesna i inna
forma lekcji historii, po której chyba wszystkim zostanie wiêcej w g³owach ni¿ po takich typowych, konwencjonalnych lekcjach. Bardzo mi siê ona podoba. I muszê przyznaæ, ¿e dawno nie uczestniczy³em w takiej lekcji.

Komisja wy³oni³a zwyciêzców. Zdobywcami I miejsca zostali uczniowie klasy III gimnazjum, którzy przygotowywani
przez wychowawczyniê, p. Annê Tarchalsk¹, zaprezentowali
temat: odzyskanie przez Polskê niepodleg³oci w 1918 r.
Gimnazjalici, przebrani w stroje z epoki, przedstawili powrót Józefa Pi³sudskiego z wiêzienia w Magdeburgu, a nastêpnie objêcie przezeñ w³adzy wojskowej, rozbrajanie Niem-
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ców, manifestacje wiwatuj¹cego t³umu, nastrój radoci i entuzjazmu na ulicach. Po wystêpie przewodnicz¹cy jury w wywiadzie do gazety szkolnej, wyra¿aj¹c jeszcze raz uznanie
dla dokonañ zwyciêskiej klasy, powiedzia³: Prezentacja by³a
pomys³owa, widoczne by³o ogromne zaanga¿owanie wszystkich uczestników.
II nagrod¹ zostali uhonorowani uczniowie klasy IV b, przygotowywani przez wychowawczyniê, p. Marzenê Woniak.
Przedstawili oni w inscenizacji wydarzenia zwi¹zane z insurekcj¹ kociuszkowsk¹, tj.: przysiêgê Tadeusza Kociuszki,
z³o¿on¹ na Rynku G³ównym w Krakowie, a tak¿e atak kosynierów, w tym Wojciecha Bartosza, na rosyjskie armaty pod
Rac³awicami (cile bior¹c sensacjê wywo³a³a niezwyk³a, fantastyczna jedna armata, wtoczona przez czwartoklasistów na
scenê).
Zdobywcami III miejsca zostali uczniowie klasy V a, którzy
pod kierunkiem wychowawczyni, p. Magdaleny Bachniak,
zaprezentowali powstanie listopadowe. Jednym z elementów
ich sugestywnego przedstawienia by³o przemówienie podporucznika Piotra Wysockiego do cz³onków sprzysiê¿enia. Godn¹
uwagi by³a te¿ starannie przygotowana przez klasê wystawa
powiêcona powstaniu z 1830 r.
Przedstawiciele zwyciêskich klas, zdobywców I, II i III miejsca, otrzymali z r¹k przewodnicz¹cej Rady Rodziców, p. Anny
Zegarskiej, atrakcyjne nagrody pieniê¿ne, o których przeznaczeniu zdecyduj¹ sami uczniowie wraz z wychowawcami, m.in.
bêdzie to dofinansowanie ich klasowych wycieczek.
Kolejne miejsca zajê³y: miejsce IV  klasa II gimnazjum,
miejsce V  klasa VI, miejsce VI  klasa IVa, miejsce VII  klasa
Vb, miejsce VIII  klasa Ia gimnazjum oraz miejsce IX  klasa
Ib gimnazjum. Wszystkie klasy zaanga¿owa³y siê w realizacjê
projektu zwi¹zanego z obchodami wiêta Niepodleg³oci i zas³u¿y³y na uznanie. Warto podkreliæ, ¿e klasa, która uzyska³a
w konkursie najmniejsz¹ liczbê punktów, równie¿ przygotowa³a bardzo interesuj¹cy pokaz multimedialny na temat powstania styczniowego oraz ciekaw¹ wystawê. Wszystkie prezentacje by³y wa¿ne, poniewa¿ ilustrowa³y historyczne etapy
polskiej walki o niepodleg³oæ.
Obchody wiêta Niepodleg³oci dostarczy³y uczestnikom
niezapomnianych wra¿eñ i oprócz ich funkcji edukacyjnej,
zwi¹zanej z pog³êbianiem wiedzy historycznej, sta³y siê nie-
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zwyk³¹, radosn¹ uroczystoci¹. Po³¹czy³a ona nie tylko spo³ecznoæ szkoln¹, ale sta³a siê równie¿ ho³dem z³o¿onym polskim patriotom, bohaterom walki o niepodleg³oæ.
Niepowtarzaln¹ atmosferê wiêtowania wspó³tworzy³o
wspólne piewanie i piêkna oprawa muzyczna ca³oci przedstawienia, któr¹ zawdziêczamy p. Witoldowi wi¹tkowi. Projekt pozwoli³ uczestnikom zamanifestowaæ  poprzez szereg
dzia³añ twórczych  dumê z dorobku przesz³ych pokoleñ i odzyskanej wolnoci. A przecie¿ dobra kultury, o czym nikogo
nie trzeba przekonywaæ, stanowi¹ najwiêksz¹ si³ê ka¿dego
narodu. Wreszcie  na zakoñczenie warto przypominaæ, chocia¿by od wiêta, ¿e niepodleg³oæ jest nie tylko darem, który otrzymalimy, ale i zadaniem dla kolejnych pokoleñ. Po
obchodach zosta³a wystawa: Polskie drogi do niepodleg³oci, któr¹ mo¿na by³o ogl¹daæ do koñca listopada w holu
g³ównym Zespo³u Szkó³ w £azach.
Anna £upiñska
Nauczyciel ZS w £azach

Na rozpoczêcie sesji

Wspominaj¹c niedawno minione wiêto Niepodleg³oci
Pañstwo Radni i Pañstwo So³tysi Gminy Lesznowola rozpoczêli Sesjê Rady Gminy w dniu 23 listopada obejrzeniem
spektaklu s³owno-muzycznego w wykonaniu uczniów z Zespo³u Szkó³ Publicznych w £azach.
Talent i zaanga¿owanie m³odych wykonawców dostarczy³ widzom niezapomnianych wra¿eñ oraz przyczyni³ siê
do z³o¿enia ho³du bohaterom walki o niepodleg³¹ Polskê.
Pragniemy podziêkowaæ Pani Dyrektor Zofii Doktorskiej,
Pañstwu Nauczycielom: Pani Annie Tarchalskiej, Pani Marzenie Woniak, Panu Witoldowi wi¹tkowi, jak równie¿
dzieciom i m³odzie¿y z klas IVb Szko³y Podstawowej i III
Gimnazjum wystêpuj¹cym w przedstawieniu.
Samorz¹d
Gminy Lesznowola

Biuletyn Informacyjny nr 19  2004

OBCHODY WIÊTA NIEPODLEG£OCI

Przyjrzyj siê Polsce
 obchody wiêta Niepodleg³oci w ZSP w Mrokowie
Jak co roku uczniowie Zespo³u Szkó³ Publicznych w Mrokowie uczcili kolejn¹, 86-t¹ rocznicê odzyskania niepodleg³oci.
Gimnazjalici pod kierunkiem pani mgr Justyny Sochaczewskiej przygotowali program poetycko-muzyczny
Przyjrzyj siê Polsce. By³ on doskona³¹ okazj¹ do przypomnienia o ponad stuletniej niewoli Polaków i martyrologii
narodu w czasie zaborów. By³y chwile zadumy nad heroiczn¹ postaw¹ ¿o³nierzy, broni¹cych z wielkim powiêceniem powstañczych placówek, niejednokrotnie sk³adaj¹cych na o³tarzu ojczyzny najcenniejszy dar  swe m³ode
¿ycie. Bylimy tak¿e wiadkami rozterek, jakie towarzyszy³y Polakom po przegranych bitwach i nadziei, które
o¿ywa³y wraz z przygotowywaniem kolejnego patriotycznego zrywu.
W programie znalaz³y siê równie¿ treci dotycz¹ce Polski wspó³czesnej, sukcesów i problemów, z jakimi siê obecnie boryka. Pozwoli³y one spojrzeæ nieco inaczej na otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoæ dnia dzisiejszego.
Refleksyjny charakter programu sk³oni³ wszystkich jego
odbiorców do g³êbokiej zadumy nad losem Polaków wczoraj i dzi. Do odpowiedzi na pytanie W czym mo¿e siê
wyra¿aæ patriotyzm cz³owieka ¿yj¹cego w wolnej Polsce?
Ma³gorzata Perzyna
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Publicznych
w Mrokowie

wiêto Niepodleg³oci w Zespole Szkó³ Publicznych
w Nowej Iwicznej
Osiemdziesi¹t¹ szóst¹ rocznice odzyskania niepodleg³oci
przez Polskê uczniowie i nauczyciele Zespo³u Szkó³ Publicznych w Nowej Iwicznej uczcili kameralnym, nastrojowym programem poetycko-muzycznym  Do Ciebie Polsko.... 10 listopada przy zaimprowizowanym na scenie ognisku zasiedli
harcerze. Zaprosili uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum
do wys³uchania krótkiej historycznej gawêdy o polskich patriotycznych zrywach, dziêki którym 11 listopada 1918 roku
Polska  po 123 latach niewoli  powróci³a na mapy Europy.
W programie znalaz³y siê wiersze Norwida i Staffa i polskie
pieni patriotyczne, które razem ze szkolnym chórem piewa³a ca³a m³odzie¿.
Bronis³awa Pakier
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Publicznych
w Nowej Iwicznej
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Uchwa³y Rady Gminy Lesznowola
podjête w okresie
od sierpnia 2004 r. do listopada 2004 r.
19 sierpnia 2004 r.
Uchwa³a Nr 148/XXII/2004
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2004 r.
Uchwa³a Nr 149/XXII/2004
w sprawie zaci¹gniêcia d³ugoterminowej po¿yczki.
Uchwa³a Nr 150/XXII/2004
w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoci stanowi¹cej dzia³kê ewidencyjn¹ nr
80/6, po³o¿on¹ w obrêbie Stara Iwiczna, gmina Lesznowola.
Uchwa³a Nr 151/XXII/2004
w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoci stanowi¹cej dzia³ki ewidencyjne nr
480/12 i nr 480/17, po³o¿onej w obrêbie £azy, gmina Lesznowola.
Uchwa³a Nr 152/XXII/2004
zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Gminy Lesznowola Nr 129/XIX/2004 z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie wyra¿enia
zgody na sprzeda¿ w przetargu ustnym
nieograniczonym nieruchomoci niezabudowanej, stanowi¹cej w³asnoæ Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5/64 o pow. 1,83 ha, nr
5/65 o pow. 1,28 ha, nr 8 o pow. 2,33
ha, nr 9 o pow. 3,55 ha, nr 10 o pow.
4,75 ha, po³o¿onej w obrêbie Zak³ady
Zamienie, gmina Lesznowola.
Uchwa³a Nr 153/XXII/2004
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czêci obrêbu Zamienie.
Uchwa³a Nr 154/XXII/2004
w sprawie sprostowania b³êdu pisarskiego w uchwale Rady Gminy.
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Uchwa³a Nr 155/XXII/2004
w sprawie zatwierdzenia taryfy op³at
za zbiorowe zaopatrzenie w wodê
oraz za zbiorowe odprowadzenie cieków.
29 wrzenia 2004 r.
Uchwa³a Nr 156/XXIII/2004
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2004 r.
Uchwa³a Nr 157/XXIII/2004
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 20/III/
02 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19
grudnia 2002 r. w sprawie porêczenia po¿yczki zaci¹gniêtej przez
Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Nowej
Woli.
Uchwa³a Nr 158/XXIII/2004
w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i niepublicznych szkó³.
Uchwa³a Nr 159/XXIII/2004
w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie na rzecz gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoci
stanowi¹cej dzia³kê ewidencyjn¹ nr 117/
2, po³o¿ona w obrêbie £azy, gmina Lesznowola.
Uchwa³a Nr 160/XXIII/2004
w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoci stanowi¹cej dzia³kê ewidencyjn¹ nr
277/14, po³o¿on¹ w obrêbie £azy,
gmina Lesznowola.
Uchwa³a Nr 161/XXIII/2004
w sprawie zaliczenia do kategorii
dróg gminnych dróg po³o¿onych
w obrêbie Zgorza³a oznaczonych w
ewidencji gruntów numerami: nr 209,
nr 211, nr 213, nr 214, nr 217, nr 219
i nr 220/1.

Uchwa³a Nr 162/XXIII/2004
w sprawie akceptacji nazwy ulicy Nieziemska w Wilczej Górze.
Uchwa³a Nr 163/XXIII/2004
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Lesznowola P. Kazimierzowi Lebiedziñskiem.
23 listopada 2004 r.
Uchwa³a Nr 164/XXIV/2004
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na
2004 r.
Uchwa³a Nr 165/XXIV/2004
w sprawie uchwalenia rocznego programu wspó³pracy Gminy Lesznowola
z organizacjami pozarz¹dowymi oraz
innymi podmiotami prowadzacymi
dzia³alnoæ po¿ytku publicznego.
Uchwa³a Nr 166/XXIV/2004
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla czêci obrêbu £azy.
Uchwa³a Nr 167/XXIV/2004
W sprawie ustalenia wysokoci stawek
op³at za zajêcie pasa drogowego.
Uchwa³a Nr 168/XXIV/2004
wyra¿enia zgody na nieodp³atne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomoci stanowi¹cej dzia³kê ewidencyjn¹ nr 117/13,
po³o¿on¹ w obrêbie £azy, gmina Lesznowola.
Uchwa³a Nr 169/XXIV/2004
w sprawie nadania nazwy ulicy (Wróbelka z Zgorzale).
Uchwa³a Nr 170/XXIV/2004
w sprawie wyboru cz³onka sta³ej Komisji Polityki Przestrzennej Rolnej
i Urbanistyki.
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Zarz¹dzenia Wójta Gminy Lesznowola podjête za okres
od lipca 2004r. do listopada 2004 r.
Lp.

Data

Nr
Zarządzenia

w sprawie

1.

2 lipca 2004 r.

Nr 84/04

o niewykonaniu prawa pierwokupu

2.

2 lipca 2004 r.

Nr 85/04

zawarcia umowy ze Społecznym komitetem Budowy Kanalizacji w Marysinie na
współfinansowanie inwestycji

3.

2 lipca 2004 r.

Nr 86/04

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV – etap III)
w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie

4.

2 lipca 2004 r.

Nr 87/04

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn „dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy
Lesznowola”

5.

2 lipca 2004 r.

Nr 88/04

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn „budowa ulicy Zakręt w Mysiadle”

6.

2 lipca 2004 r.

Nr 89/04

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn „budowa ulicy Stokrotki w Nowej Iwicznej”

7.

2 lipca 2004 r.

Nr 90/04

zawarcia aneksuNr 1 do umowy ZP – 342/01/02/2004 z dnia 21.04.2004 na budowę
kanalizacji sanitarnej w Mrokowie – II etap

8.

5 lipca 2004 r.

Nr 91/04

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

9.

5 lipca 2004 r.

Nr 92/04

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn „remont parkingu i dróg dojazdowych przy Urzędzie Gminy
Lesznowola”

10. 7 lipca 2004 r.

Nr 93/04

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie elewacji frontowej i bocznej budynku Urzędu
Gminy

11. 8 lipca 2004 r.

Nr 94/04

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn „budowa ulicy Pięknej w Nowej Iwicznej”

12. 8 lipca 2004 r.

Nr 95/04

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn „remont ulicy Kuropatwy w Mysiadle – II etap

13. 13 lipca 2004 r.

Nr 96/04

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn „budowa ulicy Poziomki w Nowej Iwicznej”

14. 13 lipca 2004 r.

Nr 97/04

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn „budowa chodnika wzdłuż ulicy Łącznoś ci w Łazach”

15. 14 lipca 2004 r.

Nr 98/04

zawarcia aneksów do umów o udzielenie dotacji na 2004r. dla Niepublicznych
Przedszkoli

16. 14 lipca 2004 r.

Nr 99/04

zawarcia umowy z Zakładem Konserwacyjno-Remontowym Sieci i Urządzeń
Elektroenergetycznych „CIEŚ LIKOWSKI” na budowę oś wietlenia w ul. Syna Pułku
i Wiś niowej w Starej Iwicznej

17. 16 lipca 2004 r.

Nr 100/04

zawarcia umowy z firma „MARGOT” na budowę ul. Modrzewiowej w Nowej Iwicznej

18. 16 lipca 2004 r.

Nr 101/04

zawarcia umowy z firmą „TECH-SAN” na wykonanie dokumentacji projektowej
kanalizacji sanitarnej w Marysinie”

19. 20 lipca 2004 r.

Nr 102/04

zawarcia porozumienia z gminami na pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczające
do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Lesznowola a będące mieszkańcami
gminy

20. 21 lipca 2004 r.

Nr 103/04

zawarcia umowy z firmą „Multi-Hekk Nieruchomoś ci na nieodpłatne przekazanie udziału
we współwłasnoś ci nieruchomoś ci, będącej własnoś cią Gminy Lesznowola, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 1/169, o pow. 0,36ha, położonej w obrębie KPGO
Mysiadło, w zamian za wybudowanie i nieodpłatne przekazanie gminie powierzchni
usługowej wraz z miejscami parkingowymi

21. 26 lipca 2004 r.

Nr 104/04

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na usługi geodezyjne dla gminy Lesznowola

22. 27 lipca 2004 r.

Nr 105/04

zawarcia umowy z Zakładem Konserwacyjno-Remontowym Sieci i Urządzeń
Elektroenergetycznych „CIEŚ LIKOWSKI” na wykonanie oś wietlenia w ul. Malinowej
w Stefanowie

26. 27 lipca 2004 r.

Nr 106/04

zmian w budżecie gminy 2004r.

27. 28 lipca 2004 r.

Nr 107/04

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn „rozbudowa oczyszczalni ś cieków przy ul. Nadrzecznej
w Wólce Kosowskiej
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28. 28 lipca 2004 r.

Nr 108/04

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy
Lesznowola

29. 28 lipca 2004 r.

Nr 109/04

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „remont i modernizacja oś wietlenia ulicznego na terenie
Gminy Lesznowola

30. 29 lipca 2004r

Nr 110/04

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Lesznowoli

31. 29 lipca 2004 r.

Nr 111/04

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Mrokowie

32. 29 lipca 2004 r.

Nr 112/04

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Iwicznej

33. 29 lipca 2004 r.

Nr 113/04

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „modernizacja mogił wojennych na cmentarzu parafialnym
w Łazach – etap II

34. 29 lipca 2004 r.

Nr 114/04

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „budowa zatok autobusowych wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 721 na terenie Gminy Lesznowola

35. 3 sierpnia 2004r.

Nr 115/04

zawarcia umowy z firmą „SPEKTRUM” na wymianę drewnianej stolarki na PCV w
budynku Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie

36. 4 sierpnia 2004 r.

Nr 116/04

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Magdalence – I etap

37. 4 sierpnia 2004 r.

Nr 117/04

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Łazach”

38. 12 sierpnia 2004 r.

Nr 118/04

zawarcia umowy użyczenia gruntu o pow. 300m2, stanowiącego częś ć działki
ewidencyjnej nr 312, położonej w obrębie Łazy

39. 16 sierpnia 2004 r.

Nr 119/04

informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.

40. 16 sierpnia 2004 r.

Nr 120/04

zawarcia umowy z firmą „MARGOT” na budowę ul. Różanej w Nowej Iwicznej

41. 16 sierpnia 2004 r.

Nr 121/04

zawarcia umowy z Zarządem Dróg Powiatowych na modernizację ul. Poprzecznej w
Lesznowoli

42. 20 sierpnia 2004 r.

Nr 122/04

zmian w budżecie gminy na 2004 r.

43. 23 sierpnia 2004 r.

Nr 123/04

zawarcia umowy z P. S. Kowalczykiem na wykonanie ogrodzenia częś ci terenu Zespołu
Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej

44. 24 sierpnia 2004 r.

Nr 124/04

zawarcia umowy z P. M. Brzosko na usługi geodezyjne dla Gminy Lesznowola

45. 24 sierpnia 2004 r.

Nr 125/04

zawarcia umowy z firmą „FAL-BRUK” na budowę ul. Pięknej w Nowej Iwicznej

46. 25 sierpnia 2004 r.

Nr 126/04

wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Lesznowola

47. 27 sierpnia 2004 r.

Nr 127/04

zawarcia umowy z P. J. Kortyką na budowę chodnika wzdłuż ulicy Łącznoś ci w Łazy

48. 31 sierpnia 2004 r.

Nr128/04

zmian w budżecie gminy na 2004r.

49. 1 wrześ nia 2004 r.

Nr 129/04

zawarcia umowy z firmą “BeMM Architekci” na wykonanie modyfikacji częś ci graficznej i
opisu przedmiotu zamówienia, projektu technicznego boiska szkolnego w Lesznowoli
oraz aktualizacji kosztów inwestorskich

50. 6 wrześ nia 2004 r.

Nr 130/04

zawarcia umowy z zakładem Konserwacyjno-Remontowym Sieci i Urządzeń
Elektroenergetycznych „CIEŚ LIKOWSKI” na remont i modernizację oś wietlenia
ulicznego na terenie Gminy Lesznowola

51. 6 wrześ nia 2004 r.

Nr 131/04

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomoś ci, stanowiącej własnoś ć Gminy
Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 11, nr 12, nr 15, nr 16, nr 18, i nr 20,
położonej w obrębie Zakłady Zamienie

52. 8 wrześ nia 2004 r.

Nr 132/04

zawarcia umowy z firmą „UNIPOL” na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu
Gminy Lesznowola

53. 9 wrześ nia 2004 r.

Nr 133/04

zawarcia umowy z P.P.H.U „ORION” na wykonanie modernizacji mogił wojennych na
cmentarzu parafialnym w Łazach

54. 14 wrześ nia 2004 r. Nr 134/04

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o
ś wiadczenie usług ochrony mienia w budynku Urzędu Gminy Lesznowola

55. 15 wrześ nia 2004 r. Nr 135/04

przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się na terenie
gminy

56. 15 wrześ nia 2004 r. Nr 136/04

zawarcia umowy z firmą z P. J. Prus na wykonanie elewacji frontowej i bocznej budynku
Urzędu Gminy Lesznowola

57. 17 wrześ nia 2004 r. Nr 137/04

zawarcia umowy z firmą „GROT-ATECH” o ś wiadczenie usług ochrony mienia w
budynku Urzędu Gminy Lesznowola
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58. 17 wrześ nia 2004 r. Nr 138/04

zawarcia umowy z firmą „EWBUD” na budowę ulicy Poziomki w Nowej Iwicznej

59. 20 wrześ nia 2004r.

Nr 139/04

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „budowa ulicy Zakręt w Mysiadle”

60. 20 wrześ nia 2004 r. Nr 140/04

zawarcia umowy z firma „MARGOT” na budowę ulicy Stokrotki w Nowej Iwicznej

61. 24 wrześ nia 2004 r. Nr 141/04

zawarcia umowy z firmą „MITEX” na rozbudowę oczyszczalni ś cieków przy ul.
Nadrzecznej w Wólce Kosowskiej

62. 30 wrześ nia 2004 r. Nr 142/04

zmian w budżecie gminy na 2004r.

63. 30 wrześ nia 2004 r. Nr 143/04

przenoszenia wydatków w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

64. 8 paź dziernika
2004r.

Nr 144/04

zawarcia umowy z firmą „MARGOT” na remont ulicy Kuropatwy w Mysiadle

65. 15 paź dziernika
2004 r.

Nr 145/04

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
na budowę ulicy Mleczarskiej w Nowej Iwicznej

66. 15 paź dziernika
2004 r.

Nr 146/04

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
na budowę zatok autobusowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie gminy
Lesznowola

67. 15 paź dziernika
2004 r.

Nr 147/04

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na
budowę oś wietlenia w ulicy Przyleś nej w Wilczej Górze

68. 18 paź dziernika
2004 r.

Nr 148/04

zmian w budżecie gminy na 2004 r.

69. 18 paź dziernika
2004 r.

Nr 149/04

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie
kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oś wiatowych
w Lesznowoli

70. 25 paź dziernika
2004 r.

Nr 150/04

zawarcia umowy z firmą „EWBUD” na budowę ulicy Zakręt w Mysiadle

71. 26 paź dziernika
2004 r.

Nr 151/04

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
na budowę wodociągu w ulicy Ornej w Nowej Woli

72. 26 paź dziernika
2004 r.

Nr 152/04

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na
budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicy Okrężnej w Lesznowoli

73. 29 paź dziernika
2004 r.

Nr 153/04

zmian w budżecie gminy na 2004 r.

74. 2 listopada 2004

Nr 154/04

zawarcia umowy z firmą „HYDROGAZ” na budowę kanalizacji sanitarnej w Łazac
– etap I

75. 2 listopada 2004 r.

Nr 155/04

zawarcia umowy z firmą PW BUDOMEX” na budowę kanalizacji sanitarnej w Magdalence

76. 15 listopada

Nr 156/04

projektu budżetu gminna 2005 r.

Opracowa³a insp. Iwonna Góra,
Biuro Rady Gminy

Ubezpieczenie to podstawa
Nowa ustawa zdrowotna ju¿ jest. S¹ w niej pewne zmiany w zasadach i dostêpie do opieki zdrowotnej. W poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego pisalimy o tym jak wybraæ lekarza
pierwszego kontaktu. W tym numerze m.in. o tym, za jakie wiadczenia zap³aci Narodowy Fundusz Zdrowia, a wykonanie jakich badañ obci¹¿y kieszeñ chorego.
W przysz³ym roku, podobnie jak
obecnie podstaw¹ bezp³atnego leczenia
bêdzie regularnie op³acana sk³adka na
powszechne ubezpieczenie zdrowotne
(PUZ). Pacjent ubezpieczony bêdzie leczony bezp³atnie, ale to w³anie on musi

udowodniæ, ¿e to prawo mu przys³uguje. Oznacza to, ¿e ka¿da osoba op³acaj¹ca sk³adkê zdrowotn¹ musi posiadaæ
dokument, który to potwierdza. Docelowo, bo do 2006 r. ka¿dy powinien staæ
siê posiadaczem elektronicznej karty

ubezpieczenia zdrowotnego. W³anie
ona bêdzie s³u¿yæ identyfikacji pacjenta
i jego prawa do bezp³atnej opieki medycznej. Obowi¹zek ubezpieczenia nie
oznacza, ¿e nale¿y ca³y czas nosiæ ze
sob¹ dowód ubezpieczenia.
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W przypadku:
nag³ego zachorowania,
wypadku, urazu,
stanu zagro¿enia ¿ycia,
porodu,
Nie trzeba dowodu ubezpieczenia
przedstawiaæ od razu. Mo¿na w innym
czasie, jednak nie póniej ni¿ w terminie 30 dni np. od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Jeli sk³adka jest op³acana regularnie, to wiêkszoæ wiadczeñ
zdrowotnych jest bezp³atna (op³acana
przez NFZ). Pacjent nie ponosi ¿adnych
op³at m.in. za:
 badania diagnostyczne,
 podstawow¹ opiekê specjalistyczn¹,
 rehabilitacjê,
 leczenie szpitalne,
 leczenie w domu chorego,
 badania i terapiê psychologiczn¹ oraz
logopedyczn¹,
 wiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze,
 opiekê nad niepe³nosprawnym,
 wiadczenia zdrowotne dla kobiet
w ci¹¿y, w czasie porodu i po³ogu
oraz w okresie karmienia piersi¹.





Do kogo bez skierowania

Nie s¹ i nadal nie bêd¹ potrzebne
skierowania do niektórych lekarzy specjalistów;
- ginekologa i po³o¿nika,
 dentysty,
 dermatologa,
 wenerologa,
 onkologa,
 okulisty,
 psychiatry.
Nie wymaga siê tak¿e skierowania
przy przyjmowaniu na leczenie odwykowe osób uzale¿nionych od alkoholu
i narkotyków. Równie¿ inwalidzi wojenni i osoby represjonowane, a tak¿e chorzy z wirusem HIV, nie musz¹ mieæ skierowania na leczenie.
Je¿eli natomiast chory wymaga leczenia np. gastrologa czy urologa, to najpierw musi on uzyskaæ skierowanie od
lekarza POZ.

Za to p³aci pacjent

Oprócz tych wiadczeñ zdrowotnych, które s¹ op³acane przez NFZ,
a za wiele innych pacjent musi p³aciæ
z w³asnej kieszeni. Na licie tej znalaz³y siê takie badania i zabiegi, które
nie s¹ niezbêdne do ratowania ¿ycia
ludzkiego.
Od nowego roku bêdziemy p³aciæ
m.in. za:
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 nieobowi¹zkowe szczepienia ochronne,
 zabiegi chirurgii plastycznej i kosmetycznej ( je¿eli s¹ to nastêpstwa wad
wrodzonych, urazów, chorób, wypadków, to p³aci za nie fundusz),
 operacje zmiany p³ci,
 wiadczenia z zakresu akupunktury
z wyj¹tkiem tych, które maj¹ na celu
leczenie przewlek³ego bólu,
 zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne w szpitalach czy sanatoriach
uzdrowiskowych nie zwi¹zane z chorob¹ podstawow¹ bêd¹c¹ bezporednia przyczyn¹ skierowania na leczenie,
 poradnictwo seksuologiczne, z wy³¹czeniem osób ze znacznym stopniem
niepe³nosprawnoci,
 poradnictwo psychoanalityczne, diagnostykê i terapie z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, ludowej lub
orientalnej.
Warto pamiêtaæ, ¿e oprócz powszechnych procedur, pacjent nadal p³aci za:
 orzeczenie o zdolnoci do prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 inne orzeczenia i zawiadczenia lekarskie, które s¹ wydawane na ¿yczenie osoby zainteresowanej,
 dokumenty, które nie s¹ wydawane
dla celów pomocy spo³ecznej lub uzyskania zasi³ku pielêgnacyjnego.

Pobyt w sanatoriach
te¿ kosztuje

Aby pojechaæ na leczenie do sanatorium, nale¿y najpierw uzyskaæ skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pobyt tam nie jest jednak bezp³atny w 100 proc. Pacjent p³aci m. in.
za:
 koszt przejazdu do uzdrowiska,
 zabiegi dodatkowe,
 tak¿e czêciowo chory pokrywa koszty wy¿ywienia i zakwaterowania.

Kolejki w szpitalach
pod kontrol¹

Od nowego roku wszystkie szpitale
bêd¹ musia³y prowadziæ tzw. Listy osób
oczekuj¹cych na udzielenie zabiegów
planowanych (czyli takich, które nie s³u¿¹ ratowaniu ¿ycia i na które pacjent
mo¿e czekaæ). Szpital bêdzie mia³ obowi¹zek pisemnego poinformowania pacjenta o terminie udzielenia konkretnego wiadczenia. Poza tym wszystkie listy musz¹ byæ raz w miesi¹cu przekazywane do NFZ, który na swoich stronach

internetowych bêd¹ publikowane te informacje, aktualizuj¹c je co najmniej raz
w miesi¹cu. To pozwoli choremu sprawdziæ, ile osób oczekuje w konkretnej placówce zdrowia na wykonanie np. protezy stawu biodrowego. da to szansê pacjentowi wybrania takiego miejsca,
gdzie redni czas oczekiwania na operacjê jest najkrótszy.

Dla kogo leki bezp³atne

Zosta³a utrzymana zasada bezp³atnego dostêpu do leków dla pewnych grup
pacjentów. S¹ to m.in.:
 inwalidzi wojenni i ich ma³¿onkowie,
 wdowy i wdowcy po poleg³ych ¿o³nierzach oraz zmar³ych inwalidach
wojennych uprawnionych do renty
rodzinnej,
 osoby represjonowane.
Osoby, które posiadaj¹ tytu³ Zas³u¿onego Honorowego Dawcy Krwi, tak¿e maj¹ prawo do bezp³atnych leków,
które s¹ objête wykazami leków podstawowych i uzupe³niaj¹cych do wysokoci okrelonego limitu.
Tak¿e osobom cierpi¹cym na choroby zakane lub psychiczne oraz upoledzonym umys³owo, a tak¿e z niektórymi chorobami przewlek³ymi, wrodzonymi lub nabytymi, leki i wyroby medyczne powinny byæ przepisywane bezp³atnie lub za op³at¹ rycza³tow¹. Minister
zdrowia okreli jakich schorzeñ bêdzie
to dotyczyæ w przysz³ym roku.

Leczenie za granic¹

Pacjent mo¿e wyjechaæ na leczenie
za granicê. Aby za to nie p³aciæ z w³asnej kieszeni, musi wczeniej uzyskaæ
zgodê prezesa NFZ. W tym celu nale¿y
posiadaæ formularz E112. Jest on wydawany na wniosek osoby ubezpieczonej
przez regionalne oddzia³y NFZ.
Je¿eli chcemy pojechaæ do którego pañstwa Unii Europejskiej, czy to
w celach turystycznych czy to s³u¿bowych, tak¿e nale¿y mieæ ze sob¹ odpowiedni druk E111. Jest on wystawiany na podstawie wniosku, który sk³ada siê do odpowiedniego ze wzglêdu
na miejsce zamieszkania oddzia³u NFZ.
Dziêki niemu polski turysta np. we
Francji, Niemczech czy W³oszech ma
prawo do korzystania z bezp³atnej
opieki medycznej na identycznych zasadach, jakie dotycz¹ obywateli
Wspólnoty.

Aneta Zieliñska
Referent ds. Promocji Gminy
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Korzystaj¹c z zaproszenia na ³amy
Biuletynu Gminy Lesznowola pragniemy
poinformowaæ o naszych dzia³aniach
i osi¹gniêciach w ci¹gu ostatnich miesiêcy. Maj¹c na wzglêdzie oczekiwania i potrzeby pacjentów konsekwentnie wprowadzamy w ¿ycie plan maj¹cy na celu
podniesienie standardu opieki zdrowotnej na terenie gminy. Jedn¹ z najwa¿niejszych zmian s¹ nowe godziny pracy obu
Orodków Zdrowia. Od dnia 1 lipca 2004
roku obydwa Orodki Zdrowia pracuj¹
wed³ug nowego grafiku i s¹ dostêpne
dla pacjentów przez minimum 10 godzin dziennie (Orodek Zdrowia w Mrokowie pracuje w poniedzia³ki, rody
i pi¹tki w godzinach od 8.00 do 18.00,
a we wtorki i czwartki od 8.00 do 20.00,
Orodek Zdrowia w Magdalence jest
czynny codziennie w godzinach od 8.00
do 18.00). Dostêpnoæ us³ug medycznych jest na naszym terenie wiêksza, ni¿
wymaga tego kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia i, s¹dz¹c z liczby
korzystaj¹cych z naszych us³ug pacjentów, przyjmowana z du¿ym zadowoleniem z ich strony. Przede wszystkim za
uda³o nam siê zlikwidowaæ niewygodny
dla pacjentów zmianowy system pracy
obu orodków, funkcjonuj¹cy na tym terenie od zawsze.
Ci¹g³y wzrost liczby naszych pacjentów i rozszerzenie godzin pracy orodków postawi³y przed nami zadanie
zwiêkszenia liczby personelu. Zespó³
NZOZ SALUS powiêkszy³ siê znacz¹co w
ci¹gu ostatnich kilku miesiêcy. Oprócz
pracuj¹cych dotychczas lekarzy ( pani dr
Zofii Jankowskiei i pani dr Izabeli Mizery-Lipskiej) w zespole pojawili siê:
 dr Ewa Gliniewicz  spacjalista chorób wewnêtrznych II stopnia i specjalista diabetolog,
 dr Ewa Zapa³a  specjalista medycyny rodzinnej,
 dr Katarzyna Hachulska  lekarz koñcz¹cy specjalizacjê w zakresie medycyny rodzinnej.
W zespole pielêgniarskim pojawi³y
siê trzy nowe osoby: pani Bo¿ena wi¹tek, pani Wanda Kostana oraz pani Magdalena Szulc.
Reasumuj¹c, w zespole obydwu

Orodków Zdrowia pracuje obecnie 5
pe³noetatowych, wysokokwalifikowanych lekarzy oraz 6 pielêgniarek i po³o¿na. Tak rozbudowany personel,
zw³aszcza lekarski wykracza poza standardy (niestety, jak powszechnie wiadomo, niskie) wyznaczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozwala on jednak na utrzymanie wiadczenia us³ug
medycznych na wysokim poziomie, czego oczekuj¹ korzystaj¹cy z naszych us³ug
mieszkañcy Gminy.
We wszystkich szko³ach, bêd¹cych
pod nasz¹ opiek¹ pielêgniarki pracuj¹
codziennie, a lekarz bada uczniów na
terenie szko³y, mimo ¿e w ogóle nie jest
to przewidziane w zakresie kontraktu
z NFZ.
Utrzymane zosta³y wszystkie wiadczenia specjalistyczne bezp³atne dla pacjenta. W szerokim zakresie pacjenci korzystaj¹ z us³ug Poradni Rehabilitacji,
Poradni Chirurgicznej, Poradni Ginekologicznej i dwóch Gabinetów Stomatologicznych.
Ci¹gle równie¿ poszerzamy zakres
us³ug dodatkowych (p³atnych dla pacjenta). Do funkcjonuj¹cych ju¿ gabinetów:
kardiologicznego, okulistycznego, urologicznego, laryngologicznego i medycyny pracy do³¹czy³ gabinet dermatologiczny.
Pamiêtaj¹c o najwa¿niejszym obok
diagnozowania i leczenia zadaniu organizatora opieki zdrowotnej wiele pracy
w mijaj¹cym roku w³o¿ylimy w realizacjê dzia³añ profilaktycznych.
W oparciu wy³¹cznie o nasze zaplecze i wykorzystuj¹c kontakty ze sponsorami przeprowadzilimy wiele akcji
maj¹cych na celu zapobieganie lub wczesne wykrywanie chorób, zwiêkszaj¹c
szanse pacjentów na dostêp do bezp³atnych us³ug lekarzy specjalistów.
W padzierniku pacjenci mieli mo¿liwoæ wykonania na miejscu badania
densytometrycznego, czyli badania gêstoci koci. Badanie, wykonane przy
pomocy wysokospecjalistycznego sprzêtu, w du¿ej czêci dofinansowane przez
sponsora, daje mo¿liwoæ rozpoznania
i rozpoczêcia leczenia osteoporozy 
jednej z gronych chorób, dotycz¹cych
zw³aszcza kobiet po okresie menopauzy. Z badania skorzysta³o oko³o 200
osób.
W listopadzie przeprowadzamy akcjê
bezp³atnych badañ mammograficznych
dla kobiet. Badania te s¹ najskuteczniejsz¹ metod¹ wczesnego wykrywania
gronej choroby  raka sutka. Badanie
te s¹ równie¿ przeprowadzane na tere-

nie Orodków Zdrowia w Mrokowie
i Magdalence.
W padzierniku i listopadzie u 100
pacjentów wykonano bezp³atne badanie
poziomu cholesterolu wraz z jego frakcjami oraz poziomu trójglicerydów
(tzw. pe³ny lipidogram), maj¹ce na celu
zapobieganie chorobom uk³adu kr¹¿enia. Ka¿dy z pacjentów zosta³ poinformowany przez lekarza prowadz¹cego o
wynikach badania i istniej¹cym ryzyku
zachorowania oraz o mo¿liwociach leczenia lub zapobiegania. Podobne akcje,
przeprowadzone u du¿ej grupy pacjentów w poprzednim roku, da³y efekt w
postaci poprawy stanu zdrowia i du¿o
wiêkszej wiedzy na temat zapobiegania
najgroniejszym chorobom naszej cywilizacji, czyli chorobom uk³adu kr¹¿enia
(choroba wieñcowa, zawa³, nadcinienie
têtnicze).
W ostatnich dniach pacjenci choruj¹cy na cukrzycê mieli mo¿liwoæ wykonania na terenie obu Orodków Zdrowia bezp³atnego badania poziomu hemoglobiny glikozylowanej  parametru
oceniaj¹cego d³ugofalowy przebieg
i skutecznoæ leczenia tej gronej choroby, skorzystania z porady lekarza specjalisty diabetologa i podniesienia poziomu wiedzy na temat swojej choroby
podczas indywidualnej rozmowy z pielêgniark¹ z Poradni Diabetologicznej.
Grupa pacjentów ze schorzeniami naczyñ obwodowych (¿ylaki, zapalenie ¿y³,
owrzodzenia podudzi) mia³a mo¿liwoæ
skorzystania z bezp³atnej konsultacji lekarza specjalisty chorób naczyniowych
w Orodku Zdrowia w Mrokowie. Podobna akcja bêdzie mia³a miejsce w grudniu w Orodku Zdrowia w Magdalence.
W okresie letnim w ramach profilaktyki czêsto wystêpuj¹cej w naszym spo³eczeñstwie grzybicy paznokci stóp
przeprowadzilimy akcjê bezp³atnych
badañ mykologicznych (pobranie próbki materia³u od pacjenta i ocena mikroskopowa preparatu) i konsultacji lekarza specjalisty dermatologa.
W najbli¿szym czasie planujemy przeprowadzenie bezp³atnych konsultacji lekarza specjalisty gastroenterologa.
Wszystkie wymienione dzia³ania spotykaj¹ siê z bardzo ¿ywym zainteresowaniem naszych pacjentów. Jak powszechnie wiadomo dostêpnoæ do specjalistycznej opieki lekarskiej jest z³a,
wiêc ka¿da mo¿liwoæ skorzystania
z porady lekarza specjalisty na miejscu,
bez koniecznoci podró¿owania do odleg³ych poradni jest korzyci¹ dla pacjenta. Godnym zauwa¿enia jest fakt,
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¿e proponowane konsultacje s¹ dla pacjentów bezp³atne.
Wiemy, ¿e Apteka SALUS w Mrokowie na sta³e wpisa³a siê ju¿ wizerunek
miejscowoci. Odwiedza j¹ coraz wiêksza liczba pacjentów. Cieszy nas fakt, ¿e
wiele osób mówi o niej Nasza Apteka.
Z przyjemnoci¹ pragniemy poinformowaæ, ¿e od lipca tego roku uruchomili-

my Punkt Apteczny w Centrum Wietnamskim ASG w Wólce Kosowskiej. Jest
to nasz kolejny krok, maj¹cy na celu
zwiêkszenie dostêpnoci do us³ug medycznych dla mieszkañców Gminy Lesznowola.
Mam nadziejê, ¿e nasze starania, maj¹ce na celu sta³y rozwój Orodków
Zdrowia i ci¹g³e podnoszenie standar-

du wiadczonych us³ug s¹ przez Pañstwa
przyjmowane z zadowoleniem. Dla nas
potwierdzeniem tego faktu jest stale
rosn¹ca liczba naszych podopiecznych
oraz coraz czêciej wyrazy zadowolenia
odwiedzaj¹cych nasze placówki pacjentów.
Z powa¿aniem,
El¿bieta i Robert Rosiek

Informacje z EDMED-u
Jak zawsze koniec roku sk³ania do dokonywania podsumowañ. 2004 by³ dla
NZOZ DMED rokiem owocnym. Co prawda Narodowy Fundusz Zdrowia obni¿y³
(bior¹c pod uwagê oficjalnie podawan¹
stopê inflacji) stawkê za opiekê zdrowotn¹, ale dziêki wytê¿onej pracy uda³o siê
podwoiæ listê pacjentów.
Z³o¿y³a siê na to codzienna pe³na oddania i ¿yczliwoci dla pacjentów dzia³alnoæ ca³ego zespo³u jak i organizowane dziêki zdobywaniu zewnêtrznego finansowania akcje poszerzania dostêpu
do procedur medycznych. Np. w listopadzie odby³y siê w EDMED-zie trzy akcje: 5.IX.  bezp³atnych konsultacji urologicznych udziela³ dr R. Szostek, 18.IX.
bezp³atna konsultacja onkologiczna,
mo¿na by³o po znacznie obni¿onej cenie wykonaæ USG piesi, 23.IX.  odby³a
siê bezp³atna konsultacja gastrologiczna. W zwi¹zku z tymi akcjami nale¿¹ siê
s³owa podziêkowania naszym pacjentom, którzy w Nowej Iwicznej i w Mysiadle prowadz¹ sklepy Pod Kasztanami,
U Lecha, Kramig, U Joli, Sklep pañstwa
Lucow i zawsze chêtnie pomagali nam
w propagowaniu takich akcji. Tak¿e Ksiêdzu Proboszczowi kocio³a p. w. Zes³ania Ducha wiêtego w Starej Iwicznej
wyra¿amy swoje podziêkowania za podobne dzia³ania.
Od stycznia sprawujemy opiekê medyczn¹ nad uczniami Zespo³u Szkó³
w Nowej Iwicznej. Szefow¹ szkolnego
gabinetu medycznego jest pielêgniarka
dyplomowana mgr Marzena Bijakowska.
Gabinet pracuje po oko³o 7 godzin od
poniedzia³ku do pi¹tku.
W padzierniku, po ponad pó³ roku
zabiegów rozpoczêlimy dzia³alnoæ stomatologiczn¹ w ramach NFZ. Dzia³alnoæ
stomatologiczn¹ komercyjn¹ prowadzimy od samego pocz¹tki 2002 w bardzo
dobrze wyposa¿onym gabinecie. Nasza
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Gmina Lesznowola nie tylko wspiera³a
nas w staraniach o uzyskanie kontraktu, ale Pañstwo radni na wniosek Pani
Wójt Marii Jolanty Batyckiej W¹sik przyznali fundusze na zakup unitu stomatologicznego dla Zespo³u Szkó³ w Nowej
Iwicznej. Od padziernika gabinet pracuje. Dziêki ¿yczliwoci Pani Dyrektor
Bronis³awy Pakier i ca³ego grona pedagogicznego przebadalimy wszystkich
uczniów i rozpoczêlimy (po dostarczeniu pisemnej zgody od rodziców) leczenie.
W tym roku z³o¿ylimy aplikacjê
o kontrakty na ginekologiê, alergologiê
i rehabilitacjê.
Gabinety takie ju¿ dzia³aj¹ komercyjnie i ciesz¹ siê zaufaniem pacjentów, ale
zdajemy sobie sprawê, ¿e nie wszystkich
mieszkañców gminy staæ na prywatne leczenie.

Dziêkujemy wszystkim ¿yczliwym
naszej medycznej dzia³alnoci za okazan¹ ¿yczliwoæ i wsparcie. Wszystkim
mieszkañcom Gminy Lesznowola i pracownikom Urzêdu Gminy ¿yczymy
umiechu i pogody ducha, pomylnoci
w ¿yciu osobistym i zawodowym. ¯yczymy oczywicie zdrowia i dobrego samopoczucia, ale gdyby tego nie sta³o mo¿ecie Pañstwo zawsze liczyæ na nasz¹
pomoc.
Edmed pracuje o godzinê d³u¿ej ni¿
wymaga tego kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Pacjentów zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku do
godziny 19.00.
Ma³gorzata Borowczyk-Przyborowska
Edward Przyborowski
NZOZ EDMED, Nowa Iwiczna,
ul. Graniczna 33C tel. 701 49 10

PRZYCHOD- GABINET LEKARSKI GABINET LEKARSKI
NIA
9.00  12.00
16.00  19.00
PONIEDZIA£EK 8.00  19.00

DR EDWARD
PRZYBOROWSKI

DR EDWARD
PRZYBOROWSKI
ostatni poniedzia³ek
miesi¹ca
DR MARIA
BIÑCZAK- CIAPA£A

WTOREK

8.00  19.00

DZIECI ZDROWE
DR MARIA
BIÑCZAK- CIAPA£A

DR EDWARD
PRZYBOROWSKI

RODA

8.00 19.00

DR EDWARD
PRZYBOROWSKI

DR EWA
NAPIÓRKOWSKA- SZCZEPANIAK

CZWARTEK

8.0019.00

DR EWA
NAPIÓRKOWSKA- SZCZEPANIAK

DR EDWARD
PRZYBOROWSKI

PI¥TEK

8.00 19.00

DR EDWARD
PRZYBOROWSKI

DR EDWARD
PRZYBOROWSKI
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Walka z nowotworami przedmiotem
sobotniego spotkania w Urzêdzie Gminy
Fundacja Radoæ ¯ycia  Centrum
Leczenia Raka Piersi i Rehabilitacji oraz
Wójt Gminy Lesznowola zorganizowali
w sobotê 27 listopada 2004 r. w Sali Konferencyjnej Urzêdu Gminy w Lesznowoli, ul. GRN 60, spotkanie w ramach Bloku Edukacji Spo³ecznej w zakresie zasad profilaktyki nowotworowej.
Zaproszenia przekazano Pañstwu
Radnym, So³tysom, Dyrektorom Szkó³,
Proboszczom naszych parafii z prob¹
o wywieszenie na tablicach og³oszeñ.
 Wyk³ady prowadzone by³y przez Prezesa Fundacji Zbigniewa Roliñskiego
i Fundatora Danutê Roliñsk¹.
1) Zewnêtrzne czynniki oddzia³ywania na organizm ludzki jako czynniki zwiêkszaj¹ce zachorowalnoæ
na raka, tj.
 zanieczyszczenie rodowiska
 sytuacja ekonomiczna, warunki
egzystencji itp.
 Stres, za³amanie psychiczne,
umiejêtnoæ radzenia sobie
z negatywnymi skutkami stresu.
2) Czynniki ryzyka zwiêkszaj¹ce
prawdopodobieñstwo zachorowalnoci na choroby nowotworo-

we, w tym szczególnie raka piersi, jak np.
 nadwaga i brak aktywnoci fizycznej,
 rodzaje produktów spo¿ywczych, które s¹ rakotwórcze,
 rola wolnych rodników i antyoksydantów w stymulacji odpornoci organizmu na choroby nowotworowe,
 Szkolenia i pokazy w zakresie technik pozytywnego mylenia, technik
samobadania i samokontroli organizmu oraz æwiczeñ relaksacyjnych.
 Indywidualne konsultacje w zakresie
czynników ryzyka zachorowalnoci
na raka, które mo¿na zlikwidowaæ
w ¿yciu codziennym.
Tematyka spotkania by³a niezwykle
wa¿na ze wzglêdu na mo¿liwoæ dowiedzenia siê, jak zmniejszyæ ryzyko zachorowalnoci i umieralnoci na choroby
nowotworowe. Aktualna statystyka
w Polsce jest bardzo smutna i potwierdza, i¿ sporód osób choruj¹cych na nowotwory, jedynie 30% udaje siê uratowaæ.
Fundacja Radoæ ¯ycia  Centrum
Leczenia Raka Piersi i Rehabilitacji, dziê-

ki wspó³pracy z zagranicznymi orodkami badañ i leczenia chorób nowotworowych, upowszechnia wiedzê o tym, w jaki sposób likwidowaæ czynniki ryzyka w
¿yciu codziennym, by nie dopuciæ do
powstania choroby i zmobilizowaæ si³y
organizmu w walce z chorob¹, by j¹ skutecznie pokonaæ.
S¹dzê, ¿e ta wiedza przyda³a siê ka¿demu uczestnikowi spotkania.
Rozdano uczestnikom broszury  Profilaktyka raka piersi, metody wczesnego wykrywania ryzyka  samobadanie
oraz Dieta radoci ¿ycia.
Oprócz Mieszkañców Gminy w spotkaniu udzia³ wziê³y tak¿e Panie z klubu Amazonki. Przewodnicz¹ca Klubu
Pani Anna Olszewska w sposób bardzo
interesuj¹cy opowiedzia³a o walce z chorob¹, udzielaj¹c w ramach profilaktyki
bezcennych rad.
Mariola Uczkiewicz-Kampczyk
Sekretarz Gminy
PS. Osoby zainteresowane otrzymaniem
broszur mog¹ otrzymaæ je w sekretariacie
Urzêdu Gminy.

NOWY DYREKTOR ZOPO
W zwi¹zku ze zmian¹ pracy dotychczasowego dyrektora Pana Jana Wysokiñskiego, Wójt Gminy
Lesznowola og³osi³a konkurs na stanowisko dyrektora Zespo³u Obs³ugi Placówek Owiatowych w Lesznowoli. W dniu 28 padziernika 2004 roku Komisja Konkursowa dokona³a wyboru kandydata na ww.
stanowisko. W wyniku przeprowadzonego konkursu Pani Wójt powierzy³a stanowisko dyrektora
ZOPO Panu Jackowi Bulakowi.
W zwi¹zku z powy¿szym poprosilimy Pana Dyrektora ZOPO o zaprezentowanie swojej osoby
Mieszkañcom Gminy Lesznowola.
Red.

Mam 37 lat, jestem magistrem pedagogiki, ukoñczy³em równie¿ studia podyplomowe w zakresie mened¿erskiego
zarz¹dzania owiat¹ samorz¹dow¹ oraz
zarz¹dzanie administracj¹ publiczn¹.
Moje dotychczasowe ¿ycie zawodowe od pocz¹tku by³o zwi¹zane ze owiat¹. W latach 19901996 pracowa³em w
jak nauczyciel w liceum ogólnokszta³c¹cym, studium nauczycielskim i szkole muzycznej. Od roku 1996 do 2003
zajmowa³em stanowisko dyrektora Ze-

spo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli
w Szczebrzeszynie, a wiêc jednostki
identycznie funkcjonuj¹cej jak ZOPO
w Lesznowoli.
Ten okres by³ szczególnie wa¿ny
w mojej karierze zawodowej, gdy¿ przypada³ w momencie realizacji za³o¿eñ reformy edukacji, kiedy to bra³em czynny
udzia³ w zak³adaniu gimnazjów, wdra¿aniu systemu awansu zawodowego nauczycieli, zmian strukturalnych i programowych w samorz¹dowej owiacie.

Mam nadziejê, ¿e moje dowiadczenie zawodowe, które naby³em w dotychczasowej pracy pozwoli mi na sprawne
funkcjonowanie w nowej dla mnie rzeczywistoci, a wspó³praca ze szko³ami
i placówkami owiatowymi w Gminie
Lesznowola wp³ynie na podniesienie,
ju¿ wysokiej, jakoci lesznowolskiej
owiaty.
Jacek Bulak
Dyrektor Zespo³u Obs³ugi
Placówek Owiatowych
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JESIEÑ KULTURALNA
Gminny Orodek Kultury w Lesznowoli

Szczególnym wydarzeniem tegorocznej jesieni by³y I Gminne Teatralia, które odby³y siê 22 padziernika
w sali widowiskowej wietlicy w £azach, uroczycie otwarte przez Pani¹ Wójt Mariê Jolantê Batycka-W¹sik.
Do udzia³u w Teatraliach zg³oszono 12 przedstawieñ w wykonaniu m³odzie¿y i dzieci ze szkó³ i wietlic z terenu naszej
gminy. Przygotowania i próby trwa³y ju¿ od kwietnia, a efekt
pracy aktorów, re¿yserów i scenografów by³ zaskakuj¹cy. Prezentowane spektakle by³y niepowtarzalne. Przyci¹ga³y uwagê zarówno nietuzinkowymi pomys³ami re¿yserskimi i scenograficznymi jak równie¿ brawurow¹ gr¹ m³odych adeptów
aktorstwa.
Szczególnego charakteru naszej uczcie teatralnej, dodawa³ nastrój prawdziwego teatru, uzyskany dziêki zaciemnieniu okien, profesjonalnemu owietleniu i nag³onieniu,
a przede wszystkim dziêki scenie z automatycznie sterowan¹ kurtyn¹.
Jury w sk³adzie:
 Hanna Kosik  Przewodnicz¹ca Rady Gminy Lesznowola,
 Bo¿enna Korlak  Radna Gminy Lesznowola,
 Zofia Mrówczyñska  teatrolog  pracownik MCKiS,
 Grzegorz Mrówczyñski  przewodnicz¹cy jury  re¿yser,
dyrektor teatrów mia³o trudne zadanie.
Po burzliwej debacie przyznano jednomylnie MASKI DRAMATYCZNE, w nastêpuj¹cej kolejnoci:
 I miejsce  grupa teatralno-kabaretowa ze wietlicy w Wólce Kosowskiej  To w³anie My, za spektakl  Romek i Julka w re¿yserii Anny Kwiatkowskiej,
 II miejsce  zespó³ teatralny z Niepublicznej Szko³y Podstawowej w Jazgarzewszczynie za spektakl Uga Buga
w re¿yserii Anny Kolanowskiej,
 III miejsce - zespó³ teatralny z Z.S.P. w Nowej Iwicznej za
spektakl The Fisherman and his wife wg Carolin Graham
w re¿yserii Alicji Szwarc-Dorengowskiej,
 IV miejsce  zespó³ teatralny W³adzio ze wietlicy we
W³adys³awowie za spektakl Smerfny wiat.
Ponadto Jury przyzna³o wyró¿nienia w postaci MALOWANYCH KOTÓW:
 zespo³owi teatralnemu gimnazjum z Z.S.P. w Mrokowie za
spektakl Nieszczêsna klasówka w re¿yserii Barbary Dymary i Marianny Kowalczyk,
 Teatrzykowi Ananas z Z.S.P. w Lesznowoli za spektakl Królewna nie¿ka i piêciu krasnoludków w re¿yserii El¿biety Jodko-Kuli,
 zespo³owi teatralnemu szko³y podstawowej z Z.S.P. w Mrokowie za inscenizacjê wiersza Juliana Tuwima Rzepka
w re¿yserii Urszuli Samoraj,
 zespo³owi taneczno-wokalnemu £adne Kwiatki za inscenizacjê taneczn¹ Czarodziejski strych w re¿yserii i scenografii Wioletty Milczuk,
 zespo³owi Kl. Va z Z.S.P. w Nowej Iwicznej za przedstawienie Kopcuiszek Jana Brzechwy w re¿yserii Anny Szlachciuk,
 Markowi Ciê¿kowskiemu za pomys³ow¹ scenografiê do
przedstawieñ Kopciuszek i The Fisherman and his wife.
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ wszystkie przedstawienia sta³y na
wysokim poziomie i by³y pe³ne nieskrêpowanej wyobrani
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i spontanicznej ekspresji. Iloæ uczestników (ok. 170 artystów)
i ich wspania³e zachowanie podczas trwaj¹cych 7 godzin przes³uchañ, wiadczy o wielkim zainteresowaniu i oddaniu sztuce teatralnej.
Bardzo mi³e wra¿enia i dodatkowe emocje wzbudzi³ wystêp Magdaleny Niernsee, który by³ przygotowany (na zakoñczenie) jako niespodzianka dla wszystkich uczestników
Teatraliów. Pani Magdalena wprowadzi³a nas w wiat hinduskiego tañca; pe³en wyj¹tkowo kunsztownego ruchu, piêknego kobiecego stroju, wspania³ej mimiki twarzy i egzotycznych dwiêków.
I Gminne Teatralia okaza³y siê wyj¹tkowo trafionym pomys³em. Iloæ i poziom prezentacji, jest najlepszym miernikiem
zainteresowania sztuk¹ teatraln¹, która wbrew obiegowej
opinii cieszy siê du¿¹ popularnoci¹. Teatralia to mo¿liwoæ
konfrontacji pomys³ów, poznania nowych rodków wyrazu,
prze¿ycia wspania³ych chwil, natchnienia duchowego.
Ju¿ w trakcie trwania przegl¹du, rodzi³y siê pomys³y na
przysz³y rok. Z wielk¹ przyjemnoci¹ Gminny Orodek Kultury przyst¹pi do realizacji kolejnych Teatraliów gminnych, ju¿
dzisiaj planowanych na padziernik 2005.
Obcowanie ze sztuk¹ to nie tylko domena dzieci i m³odzie¿y. Dla doros³ych w cyklu poznajmy inne kultury i narody
 GOK przygotowa³ 23 X, Wieczór Meksykañski z udzia³em
rodowitych Meksykanów z zespo³u El Mariachi Los Amigos.
Doskonali muzycy, zgrani piewacy i wspania³y tancerz Antonio z meksykañskiego zespo³u, plus kolorowy egzotyczny
wystrój restauracji Laguna, a przede wszystkim skorzy do
zabawy, pe³ni werwy i humoru gocie (niektórzy w oryginalnych meksykañskich strojach) przyczynili siê do stworzenia
niepowtarzalnej atmosfery tego wieczoru. Gor¹ce rytmy i zaproponowana przez tancerzy zespo³u Salsa Libra nauka salsy,
rozgrza³yby nawet najbardziej osowia³ych (nota bene  takich nie by³o).
Kolejnym spotkaniem z kultur¹ innych narodów by³a Biesiada Irlandzka organizowana 27 XI w sali widowiskowej w £azach, z udzia³em zespo³ów STONEHENGE (muzyka celtycka)
i SATANTA (taniec irlandzki).
Wracaj¹c do naszych narodowych tradycji; serdecznie dziêkujmy ksiêdzu proboszczowi Andrzejowi Kwanikowi (parafia Stara Iwiczna) za inicjatywê zorganizowania w parafii 
koncertu i wystawy z okazji 86 rocznicy odzyskania niepodleg³oci. W niedzielê 14 listopada mielimy okazjê wys³uchaæ
Muzyczno-Poetycki koncert z udzia³em: Anny Miko³ajczyk 
sopran, Miros³awa Feldgebel  harfa gotycka, Tomasza Budyty  poezja oraz chóru parafialnego pod kierunkiem Rafa³a
Szymañskiego, a tak¿e obejrzeæ wystawê malarstwa profesora Jerzego Nowosielskiego zatytu³owan¹ Polski koció³ w pejza¿u.
Kolejny wydarzeniem kulturalnym, w którym koció³ stanie siê sal¹ koncertow¹ (tym razem w Magdalence  dziêki
przychylnoci ksiêdza proboszcza Andrzeja Grefkowicza) 
bêdzie Adwentowy Koncert Muzyki Dawnej w wykonaniu
zespo³u ALIENOR w niedzielê 5 grudnia o godz. 1630.
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Przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia odbêdzie siê fina³ konkursu plastycznego Szopka Bo¿onarodzeniowa, do którego
przyst¹pi³y zespo³y ze szkó³ i wietlic z terenu naszej gminy.
Prace konkursowe bêd¹ prezentowane w Urzêdzie Gminy
w okresie przed wi¹tecznym.
O kolejnych inicjatywach kulturalnych bêdziemy informowaæ na bie¿¹co w naszych i so³eckich tablicach og³oszeñ 
zachêcamy do ledzenia og³oszeñ i zapraszamy do udzia³u
w zajêciach organizowanych przez Gminny Orodek Kultury
w Lesznowoli:
 kó³ko modelarskie  wietlica we W³adys³awowie  poniedzia³ek  1700  1900, roda  16451845,
 kó³ko plastyczne  wietlica w Wólce Kosowskiej  soboty
 11001400,
 zajêcia taneczno-wokalno (zespó³ £adne Kwiatki)  wietlica w £azach  wtorki i czwartki 16001800,
 pracownia gobeliniarska Penelopa  klub GOK w Urzêdzie Gminy  roda, 15001900,
 nauka gry na keyboard  klub GOK w Urzêdzie Gminy 
pi¹tek 16001800,
 klub taneczny Brawo Bis czwartek  16301830.
Aleksandra Liwiñska
Dyrektor GOK
Telefon GOK : 757 92 09

SPOTKAJMY SIÊ !
W dniu 3 grudnia br. odby³o siê w budynku starej szko³y
w £azach pierwsze inauguracyjne spotkanie Pañ.
Program spotkania:
 profilaktyka zachowania zdrowia i urody,
prelekcjê prowadzi³a p. Ewa Jankowska  dietetyk;
 dobre rady kosmetyczki,
radzi³a p. Agnieszka Gromadko  kosmetyczka;
 dobre rady wiza¿ystki,
upiêksza³a kobiety p. Lidia Kryñska  charakteryzator
filmowy i telewizyjny.
Zaproponowa³am Paniom cykliczne wieczory, których
celem jest nie tylko integracja pañ, ale przede wszystkim
mo¿liwoæ spotkañ z ciekawymi ludmi.
Propozycja spotka³a siê z akceptacj¹. Mamy ju¿ propozycje tematów na kolejne wieczory.
Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.
Radna Bo¿enna Korlak
Gminny Orodek Kultury w Lesznowoli

Biblioteka Publiczna w Lesznowoli
Urz¹d Gminy tel. 736-19-34
Czynna: Poniedzia³ek  Pi¹tek  10001700
Filia w Mrokowie  budynek szko³y,
tel. 497-88-81
Czynna: Poniedzia³ek
roda
9001600
Pi¹tek
Wtorek
9001300
Czwartek
9001700

Filia w Mysiadle ul. Okr¹g 13
Czynna: Poniedzia³ek
roda
15002000
Czwartek
Pi¹tek
10001500

Na rynku wydawniczym ukazuje siê coraz wiêcej ksi¹¿ek mówi¹cych o polskiej demokracji. Demokracja, tak trudno zdobyta
przez Polaków , czêsto przerasta nasze mo¿liwoci i oczekiwania.
Tomasz Lis autor ksi¹¿ki Co z t¹ Polsk¹ napisa³ Têskniê, jak
pewnie miliony Polaków, za polskim marzeniem, ¿e chcê w co wierzyæ, bo potrzebujê idei, która mog³aby inspirowaæ. Piszê to wszystko i sam siê trochê bojê. Przecie¿ mój codzienny styl to raczej ironia, a nawet szyderstwo. A tu tyle wielkich s³ów. Próbujê siê pilnowaæ, by nie by³o ich za wiele, ale z drugiej strony mylê, ¿e trochê
wstydzê siê tych wielkich s³ów, bo tak nie pasuj¹ one do rzeczywistoci, co skrzeczy.
Codziennoæ nie znosi patosu i wielkich s³ów, ale codziennoæ
staje siê nieznona, jeli dla takich wielkich s³ów przynajmniej czasem nie ma w niej miejsca. Nie by³oby le, gdyby s³owa: Polska,
patriotyzm, ojczyzna i naród wróci³y do naszego s³ownika.
Ostatnio z niego wyparowa³y, bo jako tak brzmi¹ obco, nie pasuj¹,
mo¿e gdzie w g³owie siê ko³acz¹, ale do jêzyka im bardzo daleko.
Tymczasem Aleksander Hall w ksi¹¿ce  Jaka Polska? dodaje nam
otuchy pisz¹c:
Nie uwa¿am, by grozi³a nam mieræ demokracji. Nie podzielam pogl¹du, i¿ w gruncie rzeczy ju¿ jestemy wiadkami pocz¹tku
agonii demokratycznego systemu, sprowadzonego do fasady, za
któr¹ bêdzie rz¹dzi³a ta sama oligarchia, poszerzaj¹ca siê metod¹
kooptacji.
Polacy nie uczestnicz¹ w sposób aktywny w procedurach demokratycznych, ale nie dadz¹ sobie zabraæ prawa wybierania swych

Filia w £azach ul. Ks. S³ojewskiego 1
 budynek szko³y
Czynna: Poniedzia³ek
Wtorek
11001900
roda
Czwartek
Pi¹tek
11001500

przedstawicieli. Pomimo wysi³ków rz¹dz¹cej lewicy, zmierzaj¹cejze znacznym sukcesem- do zamienienia publicznej telewizji i publicznego radia w tuby propagandowe w³adzy, nie da siê zamkn¹æ
ust opozycji, a wrodzona przekornoæ Polaków bêdzie powodowa³a, ¿e wybory bêd¹ przynosiæ nie fasadow¹ ale rzeczywist¹ zmianê
rz¹dz¹cych. Nie grozi nam ani dyktatura, ani utrwalenie siê rz¹dów jednej partii przy zachowaniu demokratycznego sztafa¿u.
Warto zapoznaæ siê z wymienionymi pozycjami, aby mieæ w³asny pogl¹d na sprawy polskiej demokracji .
W zbiorach naszych bibliotek znajdziecie Pañstwo publikacje z
ró¿nych dziedzin wiedzy, jestemy w stanie zaspokoiæ potrzeby
czytelnicze grup spo³ecznych dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.
Wszystko siê pozmienia³o nie ma ma³ych dworów
pachn¹cych owocami i past¹ do pod³óg
z zazdrostkami w oknach z lawend¹ w szufladzie
koció³ te¿ nieco inny. Spokojny choæ przecie¿
bez cichej i dyskretnej prababci ³aciny
stara siê by Boga by³o lepiej widaæ
lecz Bóg kocha naprawdê wiêc jest niewidzialny
dworce przebudowano ju¿ nie mogê trafiæ
na peron gdzie kogo ¿egna³em na zawsze
d³ugopis karierowicz nieboszczyk atrament
niebo morze i góry zosta³y te same
Nie mogê trafiæ Jan Twardowski
Opracowa³a: Danuta Bucholc
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KARATE W £AZACH
Dnia 6 listopada br. w hali sportowej przy ul. Ks. S³ojewskiego w £azach odby³y siê Otwarte Mistrzostwa Mazowsza
w Karate Tradycyjnym pod patronatem Wójta Gminy Lesznowola. Zawody te prowadzi³ znany aktor Pawe³ Burczyk, który
serdecznie przywita³ zaproszonych goci, a nastêpnie odda³
g³os Pani Marii Jolancie Batyckiej-W¹sik, która uroczycie otworzy³a turniej. Mistrzostwa rozgrywane by³y w dwóch konkurencjach: KATA i KUMITE w kategoriach wiekowych. Na pocz¹tku rywalizacja toczy³a siê wród m³odszych zawodników
pocz¹wszy od rocznika 1996 a zakoñczywszy na kategorii
juniorów (19841987). Pomiêdzy poszczególnymi walkami
odbywa³y siê pokazy karate i samoobrony, jak równie¿ wystêpy taneczne Formacji HASAO.
W kategorii Juniorek i Juniorów zarówno w konkurencji
KATA jak i KUMITE pierwsze miejsca zajêli reprezentanci z Poddêbic: Maja Ostrowska i Bart³omiej Antoniak.
Bardzo dobrze zaprezentowali siê zawodnicy z Lesznowoli. W kategorii wiekowej (1994 i 1995 r.) ch³opców w konkurencji KATA bracia Micha³ i Filip Targowscy musieli walczyæ
o zwyciêstwo w Mistrzostwach pomiêdzy sob¹. Wygra³ bardziej dowiadczony  starszy Micha³, który równie¿ bardzo
dzielnie walczy³ w konkurencji KUMITE zdobywaj¹c br¹zowy

Miko³aj w £azach!!!
W dniu 3 grudnia br. w hali sportowej przy ul. Ks. S³ojewskiego w £azach odby³ siê III Miko³ajkowy Turniej Pi³ki
No¿nej o Puchar Wójta Gminy Lesznowola. Uczestnikami
rozgrywek byli uczniowie Szkó³ Podstawowych z klas I-III.
Tradycyjnie ju¿ po raz trzeci turniej otworzy³a pani Maria Jolanta Batycka-W¹sik. Do turnieju zg³osi³y siê cztery zespo³y: SP Lesznowola, SP Nowa Iwiczna, SP £ady i gospodarz zawodów SP £azy. Turniej rozgrywany by³ systemem
ka¿dy z ka¿dym. Dru¿yna liczy³a 6 zawodników (5 + bramkarz) i mo¿na by³o dokonywaæ hokejowych zmian w wyznaczonej strefie. Czas spotkania wynosi³ 15 min. bez przerwy i zmiany stron boiska.
W inauguracyjnym spotkaniu gospodarz zawodów spotka³ siê z dru¿yn¹ z £ad. Do przedostatniej minuty meczu
na tablicy widnia³ remisowy wynik 1:1, lecz na 10 sekund
przed koñcowym gwizdkiem arbitra zawodnik z £ad  Bart³omiej Bobowski strzeli³ gola daj¹cego zwyciêstwo jego
dru¿yny.
Po kilku meczach wy³onili siê dwaj faworyci turnieju 
dru¿yny: SP £ady i SP Nowa Iwiczna. Ww. dru¿yny spotka³y
siê w ostatnim meczu zawodów, który decydowa³ o zwyciêstwie w ca³ym turnieju. Gór¹ w tym zaciêtym spotkaniu
byli zawodnicy z Nowej Iwicznej wygrywaj¹c 4:2, i to im
przypad³ Puchar Wójta Gminy Lesznowola. Drugie miejsce
zajê³a dru¿yna z £ad za, któr¹ uplasowa³ siê zespó³ z £az.
W przerwie miedzy meczami odby³ siê konkurs ¿onglerki. Najwiêcej 16 razy podbija³ pi³kê Damian Seliga
z dru¿yny z Lesznowoli. Równie¿ wy³oniono najlepszego
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medal. W kategorii wiekowej (1996r.) ch³opców w konkurencji KATA Rados³aw Szwec zaj¹³ drugie miejsce, za którym uplasowa³ siê Max Witowski. Obaj równie¿ zdobyli medale w konkurencji KUMITE, gdzie zamienili siê miejscami na podium.
Wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-W¹sik wrêczy³a równie¿ nagrody dla Najlepszych Zawodników Mistrzostw.
Wród dziewcz¹t najlepsz¹ zawodniczk¹ by³a Maja Ostrowska,
natomiast najlepszym zawodnikiem okaza³ siê Bart³omiej Antoniak. Na zakoñczenie zawodów wyst¹pi³ Kuba Sienkiewicz
(lider zespo³u Elektryczne Gitary), który umili³ ceremoniê zamkniêcia Mistrzostw Mazowsza w Karate Tradycyjnym. Nie przypadkowo gwiazda pop muzyki znalaz³a siê na tych zawodach.
Mianowicie by³ on bardzo zaanga¿owany w kibicowanie swoim dzieciom Jackowi (I miejsce KUMITE rocznik 19941995)
i Katarzynie (II miejsce KATA i KUMITE rocznik 19911993).
Konferansjer Pawe³ Burczyk s³odko zakoñczy³ zawody daj¹c sygna³, by licznie zgromadzeni kibice poczêstowali siê smako³ykami.
Komitet organizacyjny serdecznie dziêkuje sponsorom,
którzy pomogli w organizacji imprezy: Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Lesznowoli, Spó³dzielni Cukierniczej Z³otok³os, firmie Hydro Plast z £az, firmie Wawel Kraków oraz firmie Broplast Cukry  Bis.
Rafa³ Skorek
inspektor ds. sportu

bramkarza, najlepszego zawodnika i króla strzelców. Puchar najlepiej broni¹cego przypad³ zawodnikowi z SP w £azach  Karolowi Zgórzakowi, za najlepszym zawodnikiem
turnieju okaza³ siê Bartosz Or³owski z SP w Nowej Iwicznej. Najwiêcej bramek w turnieju zdoby³ Bart³omiej Bobowski (SP £ady)  strzeli³ a¿ 5 goli i jemu przypad³o trofeum króla strzelców.
Na ceremonii wrêczenia nagród pojawi³ siê Miko³aj, który rozda³ wszystkim uczestnikom prezenty i s³odycze. Uroczystego zamkniêcia turnieju dokona³a Pani Wójt Gminy
Lesznowola Maria Jolanta Batycka-W¹sik, która zaprosi³a na
kolejn¹ edycjê turnieju w przysz³ym roku.
Rafa³ Skorek
inspektor ds. sportu

Mecze
1. SP £azy  SP £ady

1:2

2. SP Nowa Iwiczna  SP Lesznowola

5:0

3. SP £ady  SP Lesznowola

6:2

4. SP £azy  SP Nowa Iwiczna

0:1

5. SP £azy  SP Lesznowola

1:0

6. SP Nowa Iwiczna  SP £ady

4:2

Klasyfikacja koñcowa
1.
2.
3.
4.

miejsce SP Nowa Iwiczna
miejsce SP £ady
miejsce SP £azy
miejsce SP Lesznowola
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LUKS SET NAJLEPSZY
Dnia 7 listopada br. w hali Zespo³u Szkó³ w £azach odby³
siê Turniej Pi³ki Siatkowej M³odziczek. W rozgrywkach wystartowa³y cztery zespo³y dziewcz¹t  m³odziczek: LUKS SET
Lesznowola (gospodarz zawodów), UKS ATENA Warszawa,
Gimnazjum Mszczonów oraz NOSiR Nowy Dwór Maz. Dru¿yny te s¹ zg³oszone w rozgrywkach III ligi Mazowieckiego
Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej. Turniej ten by³ swego rodzaju kontrol¹ przeprowadzonych przygotowañ do sezonu. Poczynaniom m³odych siatkarek przygl¹dali siê przedstawiciele samorz¹du Gminy Lesznowola z Pani¹ Mari¹ Jolant¹ Batyck¹W¹sik na czele, która bardzo prze¿ywa³a wystêpy dru¿yny
LUKS SET.
Turniej rozgrywany by³ systemem ka¿dy z ka¿dym do
dwóch wygranych setów do 25 punktów. W przypadku, gdy
stan pojedynku wynosi³ 1:1 rozgrywany by³ trzeci set  decyduj¹cy do 15 punktów.
Bardzo wyrównana gra wszystkich zespo³ów sprawi³a, ¿e
o miejscach w turnieju decydowa³o ostatnie spotkanie pomiêdzy LUKS SET Lesznowola a NOSiR Nowy Dwór zakoñczone zwyciêstwem gospodarzy turnieju  2:0.

Innym mocno emocjonuj¹cym spotkaniem by³ bój pomiêdzy UKS ATENA kontra Gimnazjum z Mszczonowa. Po doæ
g³adko wygranym pierwszym secie (25:12) przez zespó³ z
Warszawy, zawodniczki z ww. zespo³u zbyt szybko uwierzy³y
w koñcowe zwyciêstwo. W drugim secie rozlunione m³odziczki z UKS ATENA pope³nia³y wiele prostych b³êdów co
w efekcie wykorzysta³y Mszczonowianki wygrywaj¹c 25:22.
O zwyciêstwie decydowa³ tie break, w którym minimalnie lepsze okaza³y siê zawodniczki z Mszczonowa wygrywaj¹c na
przewagi 16:14 i ca³e spotkanie 2:1.
Pierwsze miejsce w turnieju zdoby³y zawodniczki LUKS SET
Lesznowola pokonuj¹c po zaciêtych meczach wszystkie zespo³y.
Drugie miejsce zajê³a dru¿yna UKS ATENA, za któr¹ uplasowa³y siê zawodniczki z Nowego Dworu. W trakcie turnieju
wy³oniono równie¿ najlepszych zawodników turnieju. Najlepsz¹ zawodniczk¹ zosta³a Katarzyna Pniewska (Gimn. Mszczonów). Puchar najlepiej atakuj¹cej przypad³ Klaudii Liwiñskiej
(LUKS SET), za najlepiej rozgrywa³a pi³ki zawodniczka z UKS
ATENA  Joanna S³aw. Dru¿yny zosta³y nagrodzone medalami i drobnymi upominkami. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³o losowanie butów sportowych wród uczestników.
Rafa³ Skorek
Inspektor ds. sportu

Wyniki turnieju
1. LUKS SET Lesznowola  Gimn. Mszczonów
2. UKS ATENA  Nowy Dwór
3. Nowy Dwór  Gimn. Mszczonów
4. LUKS SET UKS  UKS Atena
5. UKS ATENA  Gimn. Mszczonów
6. LUS SET Lesznowola  Nowa Dwór

2:1 (25:9,18:25, 15:10)
2:0 (25:16, 25:16)
2:0 (25:20, 25:20)
2:1 (25:23, 21:25, 15:11)
1:2 (25:12, 22:25, 14:16)
2:0 (25:21, 25:19

Klasyfikacja koñcowa
1.
2.
3.
4.

Miejsce LUKS SET Lesznowola
miejsce UKS ATENA Warszawa
miejsce NOSiR Nowy Dwór Maz.
miejsce Gimn. Mszczonów

V Miko³ajkowy Turniej Pi³ki No¿nej
na rzecz
dzieci chorych na mukowiscydozê
Mukowiscydoza, choæ jest jedn¹ z najbardziej rozpowszechnionych chorób genetycznych, pozostaje niemal nieznana. Choruj¹ na ni¹ przede wszystkim dzieci. Rodzice co miesi¹c dop³acaj¹ do leków nawet tysi¹ce z³otych. Na ich rzecz Rzeczpospolita wraz z Fundacj¹ TVN Nie jeste sam zorganizowa³o
akcjê charytatywn¹.
Za dnia 5 grudnia 2004 r. w hali Zespo³u Szkó³ w £azach
odby³ siê V Miko³ajkowy Turniej Pi³ki No¿nej na rzecz dzieci
chorych na mukowiscydozê.
W V Miko³ajkowym Turnieju Pi³ki No¿nej wziê³y udzia³
nastêpuj¹ce dru¿yny: GEFCO Polska, Mazowiecki Zwi¹zek
Pracodawców Gminy Lesznowola, Reprezentacja Polskich
Celników, Africa Sport, dru¿yna TVN, Korpus Dyplomatyczny, Gocie Romana Koseckiego oraz Samorz¹d Gminy Lesznowola.

Klasyfikacja koñcowa
Miejsce Dru¿yna
I
GEFCO Polska
II
Mazowiecki Zwi¹zek
Pracodawców Gminy Lesznowola
III
Reprezentacja Polskich Celników
IV
Africa Sport
V
TVN
VI
Korpus dyplomatyczny
VII
Gocie Romana Koseckiego
VIII
Samorz¹d Gminy Lesznowola
Król strzelców  Grzegorz Syku³a, Mazowiecki Zwi¹zek Pracodawców Gminy Lesznowola
Najlepszy bramkarz  Przemys³aw Wojtczak, TVN
Najlepszy zawodnik  Gallardo, Africa Sport
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WA¯NE TELEFONY
Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Ratunkowe ul. Kociuszki 9, tel. 756-75-11 (ca³odobowy ostry dy¿ur)
Orodek Zdrowia w Nowej Iwicznej EDMED, ul.Graniczna 33c,
tel. 701 49 10
Orodek Zdrowia w Magdalence SALUS, ul. S³oneczna 273,
tel. 757 99 64
Orodek Zdrowia w Mrokowie SALUS, ul. Górskiego 4,
tel. 756 15 92
Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej, Lesznowola, ul. GRN 60,
tel. 757 92 32
Policja 997
Komenda Powiatowa Policji Pl. Pi³sudskiego 9, tel. 756 70 16,
756 70 17 i 18, 756 75 01
Oddzia³ Prewencji Komendy Sto³ecznej Policji, ul. Pu³awska
44, tel. 601-63-00, 601-53-56
Komisariat Policji w Lesznowoli, ul. GRN 62, tel. 757 93 90,
757-93-86, 736-14-86
Dzielnicowy st.post. Dariusz Jaworek 0-600 99 70 44
Dzielnicowy st.sier¿. Dariusz Zwierzyñski 0-600 99 70 45
Stra¿ Po¿arna 998
Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, ul. Staszica 19, tel. 757 05 98, 750-18-19
Jednostka Ratowniczo-Ganicza nr20 Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej ul. Staszica 19, tel. 756 72 43, 757 05 98
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Mrokowie 756 15 25
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Nowej Woli 756 73 10
Stra¿ Miejska 986
Stra¿ Miejska, Piaseczno, ul. Kociuszki 5, tel. 750 21 60,
756-70-41 wew. 695 i 690
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie gazowe tel. 750 38 85, 750-38-75
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie energetyczne tel. 756 30 53, 756 30 54
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994
Awarie wodno-kanalizacyjne w Lesznowoli tel. 0-502 326 554,
0-504 012 051
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej ul. GRN 60, tel.
757 94 32,
Oczyszczalnia cieków £azy tel. 757 74 40, okrêg £azy p. Maciej Rudnicki 0-504-012-053, okrêg Mysiad³o p. Roman Patynowski 0-607-073-542
Pogotowie wodno-kanalizacyjne, Piaseczno, tel. 757 04 02,
756 21 42, 756 59 98, 0-601 333 353
Urzêdy
Urz¹d Gminy Lesznowola ul.GRN 60, tel. 757-93-40 (42), fax.
757-92-70
Urz¹d Pocztowy w Lesznowoli, ul. GRN 60, tel. 757-93-21,
736-28-04
Starostwo Powiatowe, ul. Chyliczkowska 14, tel. 757 20 60,
757 20 51,fax. 737-11-58
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Urz¹d Skarbowy, ul. Czajewicza 2/4, tel. 756 29 87, 750 19 41,
fax. 756 74 08
Urz¹d Skarbowy, ul. Warszawska 1, tel. 756 21 78, fax.
757 09 45
Powiatowy Urz¹d Pracy, ul. Szkolna 20, tel. 756-73-61, 75027-87 tel/fax. 757-20-28
ZUS Oddzia³ Piaseczno, ul. Pu³awska 34, tel. 757-02-51, 75727-43, fax. 757-27-45
KRUS Oddzia³ Regionalny w Warszawie Placówka Terenowa
ul. Ludowa 7, tel. 737-00-30, 737-00-28, fax. 737-00-29
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Chylice,
ul. Dworska 7, tel. 756-46-20, 756-43-33 fax. 756-46-32
Parafie
Parafia p.w. w. Marii Magdaleny w Magdalence, ul. Ks. S³ojewskiego 19, tel. 757-99-93
Parafia p.w. w. Stanis³awa Kostki w Mrokowie, ul. Rejonowa
40, tel. 756-16-48
Parafia p.w. Zes³ania Ducha wiêtego w Starej Iwicznej, ul. S³oneczna 7/9/11, tel. 757-06-10
Szko³y i przedszkola
Zespó³ Obs³ugi Placówek Owiatowych, ul. Ks. S³ojewskiego 1,
£azy, tel. 757 96 19, 757 74 09
Zespó³ Szkó³ w Nowej Iwicznej, ul. Krasickiego 56; tel.
750-83-80
Zespó³ Szkó³ w Mrokowie ul. Marii wi¹tkiewicz 2A; tel.
756-15-55
Zespó³ Szkó³ w £azach ul. Ks. S³ojewskiego 1; tel. 757-73-61
Zespó³ Szkó³ w Lesznowoli ul. Szkolna 8; tel. 757-93-99
Gminne Przedszkole w Jastrzêbcu, ul. £¹kowa 13; tel.
756-15-82
Gminne Przedszkole w Kosowie, ul. Karasia 49; tel.
756-13-68
Gminne Przedszkole w Mysiadle, ul. Osiedlowa 10; tel.
756-71-02
Gminne Przedszkole w Zamieniu, ul. Zak³adowa 101; tel.
757-91-87
Banki
Bank Spó³dzielczy w Lesznowoli, ul. S³oneczna 223; tel. 75791-77, 715-55-50/51
Bank Spó³dzielczy w Mrokowie, ul. Szkolna 8; tel. 756-18-63
Bank Spó³dzielczy w Nowej Iwicznej, ul. Krasickiego 35, tel.
735-02-55
Bank Zachodni w Wólce Kosowskiej, ul. Nadrzeczna 16; tel.
756-65-01
Kultura
Gminny Orodek Kultury, Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, tel. 757 92 09
Gminna Biblioteka w Lesznowoli, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, tel. 737 19 34
Filia w Mrokowie, tel. 497 88 81
Filia w £azach, tel. 757 73 78

