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Spokojnych Świąt Wielkanocnych
i dużo zdrowia
życzy Redakcja

Ż yczymy Państwu zdrowia
oraz wielkiej nadziei,
adekwatnej do wielkiej próby,
na którą jesteśmy wystawieni.
Niech ten wyjątkowy czas
Wielkiej Nocy
będzie chwilą refleksji nad tym,
co w życiu najważniejsze.
Ż yczymy Państwu wiosennego optymizmu.
Z wielkim szacunkiem

Szanowni Państwo!
W trosce o zdrowie Pracowników Poczty Polskiej w tym trudnym
czasie dla nas wszystkich nie wysyłamy indywidualuych kart świątecznych
do naszych Mieszkańców oraz Przyjaciół w Polsce i za granicą.
Pragniemy drogą elektroniczną wysłać Państwu nasze myśli
i najpiękniejsze życzenia.

Bożenna Korlak

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Przewodnicząca
Rady Gminy Lesznowola

Wójt
Gminy Lesznowola

Wielkanoc 2020 r.

Szanowni Państwo!
Pandemia koronawirusa zmieniła naszą rzeczywistość i postawiła przed nami
zupełnie nowe wyzwania. Znaleźliśmy się
w sytuacji niespotykanej, wymagającej wyjątkowych działań i wyjątkowej empatii.
Urząd Gminy funkcjonując w trybie pracy zdalnej i zmianowej
realizuje bieżące zadania. W ramach Zarządzania Kryzysowego
każdego dnia reagujemy na pojawiające się zagrożenia, dbając
w zakresie swoich kompetencji i możliwości o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego rozpoczął intensywne prace już pod koniec stycznia br. Monitorujemy
sytuację osób wymagających szczególnej opieki i osób przebywających w kwarantannie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, gotowi
do niesienia pomocy. W tym względzie nie jesteśmy osamotnieni.
Pragnę raz jeszcze serdecznie podziękować za piękną postawę naszym Przedsiębiorcom oraz Osobom, które w odpowiedzi na nasz
apel włączyły się w akcję pomocową na rzecz Seniorów. Osoby starsze, to grupa najbardziej bezbronna w starciu z koronawirusem –
bądźmy z nimi w tych trudnych chwilach.

Zbliżające się Święta Wielkanocne to czas wyjątkowy. W tym roku
powinniśmy spędzić ten okres w formule dostosowanej do rygorów
stanu epidemii. Proszę o rozwagę i odpowiedzialność – choć to trudne, proszę zrezygnujmy z rodzinnych spotkań i zostańmy w swoich
domach. Epidemia koronawirusa przybiera na sile i przestrzeganie
zasad dystansu społecznego jest niezwykle ważne.
Wraz z pierwszym w tym roku wydaniem Biuletynu przekazujemy Państwu kompendium wiedzy na temat koronawirusa. W wydaniu tematycznym znajdą Państwo najważniejsze informacje,
zalecenia i porady, jak odnaleźć się w czasie epidemii. Zapraszamy do lektury!
Z życzeniami zdrowia i wielkim szacunkiem
Maria Jolanta Batycka-Wąsik
Wójt Gminy Lesznowola
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WYDARZENIA
Spis próbny w Lesznowoli

Liczymy się dla Polski!
Bezpiecznie i bez ryzyka!
Od

1 do 30 kwietnia 2020 roku w Gminie Lesznowola
odbywa się spis próbny. Jest w pełni bezpieczny dla
mieszkańców, ponieważ udział w spisie próbnym nie wymaga żadnego bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz.
Spis próbny przeprowadzamy wyłącznie przez samospis internetowy lub spis telefoniczny za pośrednictwem infolinii statystycznej.

Czym jest spis próbny?
To sprawdzian organizacyjny, logistyczny i techniczny przed najważniejszym wydarzeniem dla polskiej statystyki publicznej, czyli przyszłorocznym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. Do spisu próbnego wytypowano 16 gmin w całej Polsce – po
jednej w każdym województwie. Mazowsze będzie reprezentowane przez Gminę Lesznowola.

Dlaczego Gmina Lesznowola?
O wyborze Gminy Lesznowola zdecydowało m.in. atrakcyjne położenie w sąsiedztwie wielkiego miasta, jakim jest stolica, oraz dynamicznie zachodzące zmiany społeczne związane z osiedlaniem się
wielu nowych mieszkańców. Na koniec 2018 r. liczba mieszkańców
wyniosła ponad 27 tys. – to o ponad 9 tys. więcej niż w 2008 r. i aż
16 tys. więcej niż w 1998 r. Gmina Lesznowola charakteryzuje się też
wysokimi wskaźnikami dotyczącymi przedsiębiorczości – w 2018 r.
na 1000 mieszkańców gminy przypadało średnio 319 podmiotów
wpisanych do rejestru REGON (dla porównania wskaźnik dla województwa mazowieckiego wyniósł 151, zaś dla Polski 114).

Kto powinien się spisać?
Spisowi podlegają wszystkie osoby stale i czasowo zamieszkałe na
terenie Gminy Lesznowola. Zliczone zostaną również mieszkania,
budynki i inne zamieszkane pomieszczenia. Jedna osoba może spisać wszystkie osoby w mieszkaniu. Osoby dorosłe powinny spisać
dzieci i młodzież.

Kiedy i jak się spisać BEZPIECZNIE?
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Lesznowola podczas spisu próbnego będą zastosowane wyłącznie dwie
metody, które eliminują konieczność kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz: samospis internetowy oraz spis telefoniczny.
Podstawową i najważniejszą metodą spisu jest samospis internetowy. Od 1 do 30 kwietnia 2020 r. na stronie spis.gov.pl będzie działać specjalna aplikacja internetowa służąca do samospisu. Logowanie do aplikacji będzie intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera
oraz telefonu komórkowego posiadającego połączenie z Internetem.
Jeśli ktoś nie posiada komputera i dostępu do Internetu lub ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność nie
jest w stanie dopełnić obowiązku spisowego samodzielnie przez formularz internetowy, powinien skontaktować się z infolinią statystyczną w celu udziału w spisie przez telefon i umówić się w dogodnym terminie na wypełnienie formularza telefonicznie.
Nr infolinii spisowej: 22 279 99 99 wew. 8.
4
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Nie wyrzucaj listu Prezesa GUS!
Do wszystkich mieszkań w Gminie Lesznowola trafią indywidualne listy Prezesa GUS zachęcające do udziału w spisie. Listy zawierać
będą kod mieszkania umożliwiający jeden ze sposobów logowania do aplikacji spisowej. Należy więc zostawić list do czasu spisania się przez Internet.

Czy dane ze spisu będą bezpieczne?
Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane
przez statystykę publiczną zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dane zebrane od respondentów są objęte
tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone.
Gdzie mogę zapoznać się z treścią ustawy o spisie?
Treść ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań
w 2021 r. (Dz.U. 2019 poz. 1775) jest dostępna na stronie spis.gov.pl
oraz w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.
Udział w spisie próbnym nie wymaga żadnego bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz! Jedyne dopuszczone metody spisowe to samospis internetowy oraz spis telefoniczny za pośrednictwem infolinii statystycznej.
JAK SIĘ SPISAĆ – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
• Wejdź na stronę spis.gov.pl
• Zaloguj się wykorzystując jedną z trzech metod:
1. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (z wykorzystaniem
Profilu Zaufanego oraz systemów informatycznych banków),
2. numer PESEL,
3. kod mieszkania przekazany w liście Prezesa GUS.
• Spisz się na piątkę!
W razie pytań lub umówienia wywiadu telefonicznego dzwoń
na infolinię spisową: 22 279 99 99 wew. 8.
Więcej informacji nt. spisów dostępne jest na stronie spis.gov.pl
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Lesznowolski kalejdoskop wydarzeń
W Nowy Rok na łyżwach

Nr 1 w rankingu JST!

M

G

imo bezśnieżnej i dość łagodnej zimy, mieszkańcy gminy
Lesznowola mogli się cieszyć urokami zimowych sportów.
Na stadionie przy ZSP w Lesznowoli zorganizowano gminne lodowisko. Obiekt został oddany do użytkowania 22 grudnia 2019 r.,
zaś oficjalne otwarcie przez Wójt Gminy Lesznowola, miało miejsce 3 stycznia 2020 r. Podobnie jak w poprzednich latach przy lodowisku funkcjonowała szkółka łyżwiarska i wypożyczalnia sprzętu.
Lodowisko zostało sfinansowane ze środków budżetu gminy w wysokości 254 610 zł.

mina Lesznowola zajęła I miejsce w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 20032018 w kategorii Gmina Wiejska. Wyniki Rankingu zostały ogłoszone
podczas konferencji pt. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego”, zorganizowanej 21
stycznia br. w Sejmie RP. Podczas uroczystości Gminę reprezentowały panie – Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik i Przewodnicząca Rady
Gminy Bożenna Korlak.
Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST powstaje co roku pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej i obejmuje wszystkie samorządy w kraju. Jest przygotowywany w oparciu
o 16 wskaźników z trzech obszarów – gospodarczego, społecznego
oraz ochrony środowiska. Udział w rankingu nie wiąże się z kosztami, a naukowcy oceniając samorządy korzystają z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Uroczyste otwarcie obiektu – od lewej: Wicewójt Mirosław Wilusz, Wójt Maria
Jolanta Batycka-Wąsik oraz Krzysztof Klimaszewski – Radny Gminy Lesznowola.

Ach, co to był za bal!

W

sobotę 18 stycznia w gościnnych progach Szkoły Podstawowej
w Mrokowie dzieci niepełnosprawne, ich rodzice, wolontariusze oraz przedstawiciele Samorządu Gminy Lesznowola i Samorządu
powiatu wspólnie bawili się na integracyjnym balu karnawałowym.
Oficjalnego otwarcia imprezy dokonała Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która w swoim wystąpieniu przywitała zebranych i podziękowała inicjatorom, organizatorom oraz gospodarzom tego przedsięwzięcia. Organizatorzy przygotowali dla uczestników mnóstwo
atrakcji, ciekawe zabawy, poczęstunek i upominki, które były wręczane aż przez dwóch Św. Mikołajów. Bal zorganizowano już po raz
drugi z inicjatywy trzech panów – Marcina Mroczka (rodzic), Krzysztofa Klimaszewskiego (gminny radny) oraz Sławomira Świtka (sołtys Jazgarzewszczyzny). Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę.

Uroczystość w Sejmie RP, od lewej: prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej, Maria Jolanta Batycka-Wąsik
Wójt Gminy Lesznowola oraz Bożenna Korlak Przewodnicząca Rady Gminy.

Siła serc dla Kalinki!

W

niedzielę 1 marca br. w hali sportowej CEiS Mysiadło odbyła
się impreza charytatywna na rzecz małej mieszkanki Nowej
Woli, która czeka na bardzo drogą operację ortopedyczną. W akcję
„Siła serc dla Kalinki!”, którą zainicjowali lesznowolscy radni Justyna
Gawęda i Krzysztof Klimaszewski, zaangażowały się wszystkie gminne
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jednostki organizacyjne, szkoły, firmy, organizacje pozarządowe i wiele osób z całej Gminy i nie tylko. W sumie, na leczenie Kalinki udało
się zebrać ponad 51 000 zł.

Edukacja na 6!

G

mina Lesznowola otrzymała dwie wyjątkowe nagrody z dziedziny edukacji – I miejsce i tytuł „Miejsca sprzyjającego
edukacji” w kategorii miasta i gminy 20-100 tys. mieszkańców
oraz III miejsce i tytuł „Miejsca sprzyjającego edukacji” w kategorii 10 najlepszych miast i gmin w skali kraju! „Miejsca sprzyjające
edukacji” to ogólnopolski ranking przeprowadzony przez pismo samorządowe „Wspólnota” oraz Fundację Naukową Evidence Institute. Ranking obejmuje wszystkie samorządy w kraju i jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, powstającym w oparciu o ogólnodostępne
dane. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na początku marca w
Lubelskim Centrum Konferencyjnym, podczas VII edycji Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty pt. Edukacja Przyszłości, gdzie
Gminę Lesznowola reprezentował Sekretarz Gminy Jan Wysokiński
oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – Jacek Bulak.

Gmina otwarta
na inwestycje
– ławeczka
interaktywna
dla Lesznowoli!

3

marca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym podczas
ogólnopolskiej konferencji Edukacja Przyszłości,
odbyła się uroczysta Gala
Finałowa programu„Gmi-

na otwarta na inwestycje”. W trakcie wydarzenia uhonorowana została Gmina Lesznowola, która otrzymała najwięcej punktów w programie i zajęła I miejsce.
Celem Programu „Gmina otwarta na inwestycje” było nawiązanie
ścisłej współpracy samorządów z operatorami telekomunikacyjnymi realizującymi budowę sieci światłowodowej w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa. Za zajęcie I miejsca Gmina Lesznowola
otrzyma Ławeczkę interaktywną. Dyplom i statuetkę dla Lesznowoli
odebrał Sekretarz Gminy Lesznowola Jan Wysokiński.

Lektura obowiązkowa
dla każdego!
„Moje wspomnienia z tamtych
dawnych, trudnych lat…” to jedna z tych książek, które trzeba koniecznie przeczytać. Jej autorem
jest mieszkaniec Magdalenki, pan
Janusz Kaźmierczak, który w wieku
16 lat wstąpił do szeregów Armii
Krajowej i walczył z okupantem.
W książce opisuje swoje wspomnienia nie tylko z okresu II wojny
światowej, ale również z lat dziecięcych i szarej rzeczywistości PRL-u. Mieszkańcy, a zwłaszcza młodzież, doskonale znają go z odbywających się cyklicznie rajdów Szlakiem Naszej Historii, gdzie co roku
pełni rolę opiekuna miejsca pamięci historycznej. Książkę wydała
Gmina Lesznowola przy współfinansowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej. Pozycja już wkrótce będzie dostępna w gminnych i szkolnych bibliotekach. Zapraszamy do lektury!
Opracowała
Agnieszka Anna Adamus
Kierownik Referatu Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami

AKTUALNOŚCI

Wykonanie Budżetu Gminy za rok 2019
DOCHODY
Dochody budżetu gminy w 2019 r. zostały
zrealizowane na poziomie wyższym od planowanych o 205.264,70-zł co stanowi wykonanie planu 100,08%. Według Ministra Finansów
wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gminy
Lesznowola (wskaźniki G) w 2019 r. wyniósł
4.275,53 zł.
Dochody własne stanowią największy
udział w dochodach gminy i wynoszą 60,35%
dochodów wykonanych tj. 149.329.888,34 zł.
Najbardziej znaczącymi pozycjami był udział
gminy w podatku dochodowym od osób
6
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Lp.

DOCHODY
budżetu gminy

Plan

Wykonanie

% wykonania
w stosunku
do planu

% udział
w dochodach
wykonanych

1.

Dotacje

50 610 259,-

49 710 195,39

98,22

20,09

2.

Subwencja

48 389 636,-

48 389 636,00

100,00

19,56

3.

Dochody własne

148 224 560,-

149 329 888,34

100,76

60,35

RAZEM

247 224 455,-

247 429 719,70

100,08

100,00

AKTUALNOŚCI
fizycznych (PIT) i podatku dochodowym
od osób prawnych (CIT) – 86.366.281,22 zł
a wpływy z podatku od nieruchomości
34.561.619,40 zł.
Gmina uzyskała wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie
851.985,73 zł tj.154,91% planu. Uzyskano
również dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w wysokości 3.220.405,10
zł oraz pozyskano środki finansowe poza dotacjami (darowizny, dofinansowania) w kwocie 1.345.827,19 zł.

WYDATKI
Przyjęte w planie wydatki budżetowe
w wysokości 308.286.760,-zł zrealizowano
w kwocie 297.968.199,43 co stanowi 96,69%.
Gmina najwięcej wydatków bieżących tj.
106.048.587,12 zł ponosi na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą co stanowi

Lp.

WYDATKI
budżetu gminy

1.

Bieżące

2.

Majątkowe
RAZEM

45,28% wykonanych wydatków bieżących.
Znaczną część wydatków stanowią min. dotacje bieżące w kwocie 37.703.577,87 zł. W tej
pozycji największą część zajmują dotacje
dla niepublicznych placówek oświatowych.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 45.162.897,04 zł (tzw. 500+) oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i zadań z zakresu realizacji umów
i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
Wydatki na zadania inwestycyjne – majątkowe w 2019 r. zostały wykonane na poziomie 98,49% planu w kwocie 63.776.635,83 zł.
Wśród tych wydatków, które przekazane
zostały m.in. na infrastrukturę drogową, kanalizację i wodociągi należy wyróżnić inwestycje oświatowe. Na budowę szkoły
w Zamieniu poniesiono nakłady w kwocie
15.506.370,55 zł, rozbudowa szkoły w Nowej Iwicznej wyniosła 9.274.299,98 zł oraz

Plan

Wykonanie

% wykonania
w stosunku
do planu

Udział %
w wydatkach
wykonanych

243 533 906,-

234 191 563,60

96,16

78,60

64 752 854,-

63 776 635,83

98,49

21,40

308 286 760,-

297 968 199,43

96,65

100,00

budowa przedszkola w Wólce Kosowskiej
4.469.212 -zł.
Ponadto należy podkreślić, że Samorząd
Lesznowoli co roku przekazuje do budżetu
państwa wyrównanie na zwiększenie subwencji ogólnej tzw. „Janosikowego”. W 2019r.
kwota ta wyniosła 9.162.969 -zł (tj. 3,91% wydatków bieżących).
Budżet roku 2019 zamknął się deficytem
budżetowym w wysokości 50.538.479,73 zł
przy zaplanowanym przez Radę Gminy
na poziomie 61.062.305 zł, czyli niższym
o 10.523.825,27 zł.
Wolne środki w 2019 r. wyniosły
10.523.826,26 zł. Samorząd Gminy Lesznowola na ostatniej Sesji Rady Gminy w dniu
26 marca br. wprowadził wolne środki do
uchwały budżetu gminy na rok 2020 i w całości przekazał je na wydatki inwestycyjne
dotyczące dokończenia budowy budynków
oświatowych. Wolne środki to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kwota ta nie zwiększyła zadłużenia gminy Lesznowola.
Marta Sulimowicz
Skarbnik Gminy Lesznowola

PIT 2019

Rozliczajmy
podatki
tam gdzie mieszkamy, tam gdzie nasz dom!
Do końca kwietnia trwa okres rozliczania podatku PIT za 2019 rok. Warto przypomnieć, że podatek PIT to dla Gminy
aż 1/3 dochodów. Dlatego tak ważne jest,
aby Mieszkańcy płacili podatki według faktycznego miejsca zamieszkania. Jeśli mieszkamy w Gminie Lesznowola, tu nasze dzieci
chodzą do przedszkola, do szkoły, korzystają z gminnych placów zabaw czy publicznych środków transportu, warto zadbać o to,
żeby ponad 37% naszych podatków trafiło

do budżetu Gminy Lesznowola. Dzięki tym
wpływom Gmina będzie mogła zrealizować
nowe zadania i inwestycje. Wystarczy tylko
rozliczyć roczne zeznanie podatkowe (PIT)
w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie i wskazać miejsce zamieszkania na terenie Gminy
Lesznowola. Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia!
Pamiętajmy, aby zaktualizować dane o miejscu swojego faktycznego zamieszkania, a zapłacony podatek PIT wróci w postaci nowych

inwestycji, zmieniających nasze otoczenie
na lepsze.
Gmina Lesznowola przystąpiła do projektu „Wspieraj lokalnie” realizowanego przez
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych, dzięki czemu Mieszkańcy mają teraz możliwość rozliczenia deklaracji PIT za
2019 rok za pomocą specjalnie utworzonego, bezpłatnego programu PITax.
Program umożliwia przekazanie 1% swojego podatku dla organizacji, które posiaBiuletyn nr 68 (2020)
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AKTUALNOŚCI
dają status Organizacji Pożytku
Publicznego na terenie Gminy
Lesznowola lub innej dowolnie
wybranej. Rozliczenie podatku
z udostępnionym na stronie internetowej Gminy programem
to nie tylko szansa wsparcia lokalnych organizacji, to także,
poprzez wpisanie adresu zamieszkania na terenie Gminy
Lesznowola, okazja na to, aby
wpływy z PIT trafiły z powrotem
do jej Mieszkańców.
Aby zachęcić Mieszkańców
Gminy Lesznowola do rozliczenia podatku dochodowego za
rok 2019 w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie, oraz w celu
przekazania Mieszkańcom wiedzy na temat korzyści, jakie płyną z wpisania
w deklaracji podatkowej miejsca zamieszkania na terenie Gminy Lesznowola zorganizowany został w gminnych szkołach konkurs
„Rozlicz podatek dochodowy w Urzędzie
Skarbowym w Piasecznie”. Pomysłowe prace naszych dzieci malowniczo pokazały dla-

stać z tańszych biletów okresowych ZTM zarówno w pierwszej, jak i drugiej strefie. Poza
tym posiadanie Lesznowolskiej Karty Mieszkańca daje przywileje w postaci darmowego
lub ulgowego wstępu na gminne imprezy
(np. lodowisko).
Poza tym Mieszkańcy rozliczający PIT
w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie mają
pierwszeństwo w korzystaniu z miejskich
usług, m.in. przy przyjmowaniu dzieci do
przedszkoli i szkół.

czego warto płacić PIT tam, gdzie mieszkamy.
Osoby rozliczające PIT w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie mogą wyrobić Lesznowolską Kartę Mieszkańca – Bilet Metropolitalny.
Każda osoba zamieszkująca na terenie Gminy Lesznowola i odprowadzająca podatki
na rzecz Gminy Lesznowola może skorzy-

Aby skorzystać z wymienionych przywilejów należy pamiętać wypełniając formularz zeznania podatkowego za 2019 rok
o wpisaniu dwóch istotnych informacji:
– miejsce zamieszkania na terenie Gminy Lesznowola,
– Urząd Skarbowy w Piasecznie jako właściwy do rozliczenia.
dr Dorota Czajkowska
Kierownik Referatu Innowacji, Rozwoju
i Funduszy Zewnętrznych
Urząd Gminy Lesznowola

Inwestycje oświatowe

Budujemy zgodnie z planem
P

omimo niesprzyjających okoliczności związanych z epidemią koronawirusa realizacja inwestycji oświatowych nie została przerwana.

Nowa Iwiczna
Nowa Iwiczna
– nowy budynek szkolny i łącznik nad ul. Szkolną

W Nowej Iwicznej zakończono prace przy elewacjach nowej części szkoły. Gotowy jest
także łącznik pomiędzy funkcjonującą częścią szkoły a nowym budynkiem przy ul. Szkolnej.
Z początkiem marca rozpoczęte zostały także roboty przy drogach wewnętrznych oraz parkingu. Zakończono większość robót budowlanych w budynku nowej hali sportowej, a do
końca miesiąca planowane jest wykonanie ostatniej warstwy podłogi sportowej.

Zamienie

Hala sportowa przy ul. Szkolnej w Nowej Iwicznej

Na budowie szkoły w Zamieniu prace trwają bez zakłóceń. Zgodnie z planem, na początku
marca ruszyły intensywne prace drogowe związane z budową parkingów i wewnętrznych
ciągów pieszo-jezdnych. W części obiektu, która jako pierwsza zostanie oddana do użytkowania, trwają prace wykończeniowe. W większości łazienek ukończono już prace glazurnicze. Trwają przygotowania do montażu sufitów podwieszanych.

Wólka Kosowska
Również na budowie nowego przedszkola w Wólce Kosowskiej prace postępują zgodnie
z planem. Obiekt obecnie znajduje się w fazie stanu surowego zamkniętego. Przystąpiono
do wykonywania systemów wentylacji wewnętrznej.
Jeżeli nie nastąpią przerwy w pracach spowodowane wzrostem tempa epidemii koronawirusa, wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane w zaplanowanych terminach.
Budynek Szkoły Podstawowej w Zamieniu
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Joanna Żurkowska-Beta
Główny specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji

AKTUALNOŚCI

Ulica Gminna – odebrana bez uwag!
B

udowa ul. Gminnej wraz z bezpiecznym rondem w rejonie
Szkoły Podstawowej, ścieżką pieszo-rowerową oraz miejscami parkingowymi, to inwestycja własna Gminy Lesznowola
finansowana całkowicie z gminnego budżetu.

20 lutego br. dokonano odbioru końcowego ul. Gminnej w Lesznowoli. Komisja złożona m.in. z Wicewójta Mirosława Wilusza,
gminnych radnych – Marty Maciejak, Magdaleny Łyszcz, Jerzego
Wiśniewskiego, Krzysztofa Łupińskiego, Grzegorza Kwiatkowskiego i Tomasza Filipowicza, Sołtys Hanny Liwińskiej, pracowników
Referatu Dróg i Mostów, przedstawicieli wykonawcy – firmy Fal-Bruk oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie miała zastrzeżeń do wykonanych robót. Inwestycja została wykonana zgodnie
z oczekiwaniami Gminy, jedynie teren zielony w rejonie parkingu
i pętli autobusowej wymaga uzupełnienia gruntu i nasiania trawy. Prace te zostaną wykonane jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.
Budowa ul. Gminnej była realizowana w latach 2018-2020, a jej
koszt wyniósł ponad 9,5 mln zł.
Agnieszka Anna Adamus
Kierownik Referatu Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami

Nowe wozy bojowe w OSP
U

zyskanie zewnętrznych środków finansowych pozwoliło doposażyć w lepszy sprzęt trzy Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Lesznowola – OSP
w Mrokowie, OSP w Zamieniu oraz OSP w Nowej Woli.
Wyposażenie nowego wozu bojowego OSP Nowa Wola

Pod koniec ubiegłego roku do Strażnicy w Nowej Woli trafił nowoczesny średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Scania P 360, bogato
wyposażony w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa drogowego. Do
zakupu wozu bojowe dopłacono z budżetu gminy Lesznowola 597 tys. zł.
Od stycznia br. OSP Mroków wyjeżdża do akcji ratowniczo-gaśniczych nowoczesnym średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym
marki Scania P360. Pojazd mieści jednorazowo 3 tys. litrów wody i jest
bogato wyposażony w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa drogowego. Posiada działko wodno-pianowe na dachu oraz dodatkowe
dolne zraszacze. Poza wodą, strażacy mogą dysponować 300 litrami
środka pianotwórczego. Pojazd posiada sześcioosobową kabinę, silnik o mocy 380 koni i automatyczną skrzynię biegów.
OSP Mroków otrzymało dofinansowanie do zakupu wozu bojowego ze środków Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 210 tys. zł, dotację
z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego / Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 150 tys. zł oraz 100 tys. zł ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Z budżetu gminy Lesznowola dopłacono do zakupu wozu 499,4 tys. zł.
OSP Mroków i OSP Zamienie – zostały również doposażone w specjalistyczny sprzęt, którego zakup został sfinansowany z udziałem

środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. OSP Mroków zakupiła ubrania ochronne specjalne 7 szt., hełmy ochronne 9 szt. oraz
obuwie ochronne 6 par za łączną kwotę ok. 34 tys. zł. OSP Zamienie dokupiła 2 aparaty ochronne dróg oddechowych, które uzupełniły podstawowe wyposażenie samochodu bojowego. Ich koszt to
10 tys. zł. W marcu br. Strażnica w Zamieniu wzbogaciła się również
o samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault, który został przekazany z OSP Mroków.
Joanna Misiak
Główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Redakcja Biuletynu Informacyjnego Gminy Lesznowola
przeprasza p. Annę Niezabitowską,
autorkę zdjęć p. Marcina Kani i p. Mirosława Wilusza
zamieszczonych na str. 9 w nr 67 Biuletynu,
za ich zamieszczenie bez zgody autora
i bez wskazania imienia i nazwiska Anny Niezabitowskiej
jako autora umieszczonych zdjęć.
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PSZOK
w Lesznowoli

*PLQD/HV]QRZROD
UHDOL]XMHSURMHNWGRILQDQVRZDQ\])XQGXV]\(XURSHMVNLFK
e:\PLDQDXU]àG]HġJU]HZF]\FKZ*PLQLH/HV]QRZRODq

15 listopada 2019 r. do Urzędu Gminy Lesznowola wpłynęło pismo złożone
przez Spółkę PUK Piaseczno, w którym
Wykonawca poinformował o braku moż&HOHPSURMHNWXMHVWSRSUDZDMDNRķFLSRZLHWU]DQDWHUHQLH*PLQ\/HV]QRZROD
liwości dalszej realizacji obowiązującej
SRSU]H]]PQLHMV]HQLHHPLVML]DQLHF]\V]F]HġRUD]JD]ÎZFLHSODUQLDQ\FK
SRFKRG]àF\FK]JRVSRGDUVWZGRPRZ\FK
umowy na warunkach cenowych w niej
określonych. Swoje stanowisko Spółka uzasadniła wzrostem kosztów zago'RƬQDQVRZDQLHSURMHNWX]8(3/1
spodarowania odpadów w Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). W świetle powyższego Wykonawca wystąpił o zwiększenie
miesięcznego wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji obowiązującej umowy z kwoty 19 900 zł netto
za każdy miesiąc świadczenia usługi na
ZZZPDSDGRWDFMLJRYSO
kwotę 64 500 zł netto. Spółka poinformowała również, iż w przypadku braku zgody Gminy na zwiększenie wynagrodzenia odstąpi od dalszej realizacji umowy. Ponadto,
Spółka wskazała, że może kontynuować realizację umowy na dotychczasowych zasadach, jedynie do dnia 31 stycznia 2020 r., i pod
warunkiem rozwiązania umowy w trybie porozumienia stron. W odpowiedzi na ww. pismo wystąpiliśmy do Spółki o przedstawienie szczegółowego zestawienia uzasadniającego wzrost kosztów
świadczenia usług, jak również do przedłożenia dokumentów potwierdzających rzeczywiste koszty ponoszone przez Wykonawcę
*PLQD /HV]QRZROD ZUD] ] *UXSà 6]NROHQLRZR
za zagospodarowanie odpadów w RIPOK (umowy lub faktury z RI'RUDGF]à (XURSOXV 6S ] R R UHDOL]XMH SURMHNW
POK). Niestety, Spółka nie przedstawiła żadnego zestawienia oraz
GRƬQDQVRZDQ\])XQGXV]\(XURSHMVNLFK
żadnych dokumentów potwierdzających ponoszone rzeczywiste
koszty zagospodarowania odpadów. W związku z nie przedstawiee3RFLàJ GR ZLHG]\ s ]DMôFLD HGXNDF\MQH GOD
niem przez Spółkę dokumentów uzasadniających zwiększenie wyPğRGV]\FKXF]QLÎZ]*PLQ\/HV]QRZRODqGOD
nagrodzenia, poinformowaliśmy Spółkę, że nie widzimy możliwości
zmiany umowy we wnioskowanym zakresie. W odpowiedzi, otrzy6]NRğ\3RGVWDZRZHMZĞD]DFK
maliśmy 27 stycznia 2020 r., informację, że z dniem 31 stycznia 2020
6]NRğ\3RGVWDZRZHMZ0URNRZLH
r. Spółka PUK Piaseczno odstępuje od umowy polegającej na pro6]NRğ\3RGVWDZRZHMZ1RZHM,ZLF]QHM
wadzeniu dla Gminy Lesznowola Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa=HVSRğX6]NROQRs3U]HGV]NROQHJRZ/HV]QRZROL
6]NRğ\3RGVWDZRZHMZ0\VLDGOH
dów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ul. Technicznej 6
w Piasecznie. W myśl powyższego Gmina Lesznowola działając na
podstawie § 8 ust. 1 pkt a), umowy Nr RZP.272.5.06.16.2017 zawar&HOHPSURMHNWX jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych
tej w dniu 14 grudnia 2017 r., pomiędzy Gminą Lesznowola a SpółRUD]XPLHMôWQRķFLXF]QLÎZRUD]QDXF]\FLHOLZVND]DQ\FKV]NÎğ
ką, naliczyła należne kary umowne.
W związku z zaistniałą sytuacją Gmina Lesznowola niezwłocznie
'RƬQDQVRZDQLHSURMHNWX]8( ]ğ
ogłosiła postępowanie przetargowe na: „Udostępnienie, obsługę, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych
dostarczanych przez mieszkańców Gminy Lesznowola do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w okresie od
dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.” Aktualnie toczy
ZZZPDSDGRWDFMLJRYSO
się już czwarte postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 8 kwietnia 2020 r. o godzinie 12.15, w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Lesznowola.
Od 9 marca do 13 marca trwała akcja odbioru wielkogabarytów.
Przy okazji warto wspomnieć, że w związku z kolejnymi obostrzeZostały odebrane wszystkie odpady wystawione przez Mieszkańców niami rządu i rozszerzaniem się epidemii koronawirusa okoliczne
– nie tylko zużyte meble i wyposażenie wnętrz, ale również sprzęt PSZOK-i zostały zamknięte lub czas ich funkcjonowania został ograRTV, AGD, komputerowy, opony, materiały budowlane, czy materia- niczony do niezbędnego minimum.
ły niebezpieczne jak opakowania po farbach, rozpuszczalnikach i inMarcin Kania
nych chemikaliach.
Zastępca Wójta Gminy Lesznowola
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RFZ – nowy referat w Urzędzie Gminy
Od 2 stycznia br. obowiązuje nowy regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Lesznowola. Jedną ze zmian jest utworzenie Referatu Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych (RFZ). Zmiana ta nie
pociągnęła za sobą wzrostu zatrudnienia gdyż RFZ powstał w wyniku reorganizacji wewnątrz Urzędu. Kierownikiem RFZ została Dorota Czajkowska a pozostałe osoby, które weszły w jego skład to panie
Joanna Misiak, Monika Szulik i Małgorzata Wiśniakowska.
Główne cele działania RFZ:
· bieżące monitorowanie oraz informowanie Wójta oraz komórek
organizacyjnych Urzędu o możliwościach uzyskania dofinansowania różnych działań Gminy ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych środków pozabudżetowych,
· prowadzenie prac w zakresie rozwoju Gminy,
· poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań,
· prowadzenie spraw związanych z programem rewitalizacji, z partnerstwem publiczno-prywatnym,

· rozbudowanie atrakcyjności Lesznowolskiej Karty Mieszkańca,
· prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
W długim okresie czasu RFZ za cel stawia sobie nawiązywanie
współpracy z ośrodkami akademickimi w celu prowadzenia wspólnych projektów pozwalających Gminie rozwijać się i wprowadzać
innowacje oraz nowatorskie rozwiązania. RFZ prowadząc działania
mające na celu rozwój Gminy będzie starał się wykorzystywać crowdsourcing tj. innowacyjne narzędzie zarządzania wykorzystujące pomysły, opinie i wiedzę mieszkańców.
Nowy referat podlega bezpośrednio pod Zastępcę Wójta Gminy
pana Mirosława Wilusza.
dr Dorota Czajkowska
Kierownik Referatu Innowacji, Rozwoju
i Funduszy Zewnętrznych

Jak uzyskać dowód osobisty?
P

odczas epidemii koronawirusa warto pamiętać, że wniosek
o dowód można złożyć przez Internet. Najczęstszą przyczyną odrzucenia wniosku jest przesłanie niespełniającej wymogów fotografii.

Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Dowód osobisty musi mieć każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce. Dowód może mieć
również osoba, która nie ukończyła jeszcze 18 lat (na przykład jeśli
chce podróżować za granicę do krajów, w których nie jest wymagany paszport).
Wniosek o dowód może złożyć każdy, kto:
• kończy 18 lat za mniej niż 30 dni,
• jest polskim obywatelem, który mieszka za granicą,
• jest rodzicem, opiekunem prawnym albo kuratorem i składa wniosek w imieniu:
– dziecka do 18. roku życia (jeśli składamy w urzędzie wniosek
w imieniu dziecka, które ukończyło 5 lat, dziecko musi przy tym
być);
– innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej
(obecność tej osoby również jest wymagana).
Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa znacznie ogranicza możliwość osobistego złożenia wniosku o wydanie dowodu
osobistego w urzędzie. Dlatego istotną informacją jest to, że wniosek o dowód można złożyć także przez Internet.
Wniosek składany w postaci elektronicznej musi być opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym, albo podpisem zaufanym co pozwala on potwierdzić tożsamość wnioskodawcy.
W tym miejscu prosimy o uważne przeczytanie poniższej, istotnej
informacji dotyczącej dołączanego do wniosku zdjęcia, ponieważ
bardzo często wnioskodawcy składają nieprawidłowe fotografie, któ-

re nie spełniają wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie wzoru dowodu osobistego jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020r. poz. 31) co
stanowi brak formalny wniosku.
Zgodnie z § 6 ust 1 i 3 tego rozporządzenia: „Do wniosku załącza
się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu
osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym
jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość
oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek
od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii która: pokazuje wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami; przedstawia osobę w pozycji
frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy
i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi
oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami(…). Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.”
Natomiast zgodnie z ust. 5 „do wniosku składanego w postaci
elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 × 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5
MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 × 45 mm, spełniającą wymogi, o których
mowa w ust. 1 i 3.”
Oto przykład prawidłowej fotografii:
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Dokument odbiera się w urzędzie w którym składany był wniosek.
Czy dowód jest gotowy można sprawdzić przez Internet na stronie obywatel.gov.pl.

ePUAP, małoletni który ukończył 5. rok życia musi być przy odbiorze dokumentu obecny.
Uwaga! W obecnej sytuacji odbiór dokumentów będzie możliwy po odwołaniu zarządzeń dotyczących ograniczenia obsługi interesantów w związku z epidemią.
Mamy nadzieję, że powyższe informacje będą pomocne dla wszystkich Państwa, których ta problematyka dotyczy.

W przypadku gdy wniosek dotyczył osoby małoletniej, gotowy
dowód odbiera wnioskodawca. Jeśli taki wniosek składany był przez

Ewa Lewandowska i Edyta Rowińska
Urząd Stanu Cywilnego

Dowód osobisty wydany po 01.03.2015 r. jest ważny:
• 10 lat od wydania — dla wszystkich od 5 roku życia,
• 5 lat od wydania — dla dzieci, które mają mniej niż 5 lat.

Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy

G

minny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje międzynarodowy program edukacyjno-szkoleniowy, którego celem jest zapobieganie przemocy i agresji wobec
osób starszych.
Osoby starsze w wielu codziennych spotykają się z krzywdzącymi stereotypami odnoszącymi się do wieku. Stereotypy i uprzedzenia
wobec starości wpływają na zachowania i często prowadzą do dyskryminacji, czyli nierównego, gorszego traktowania ludzi z powodu
ich wieku.
Dostrzegając ten problem, już ponad roku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli w partnerstwie z firmą GLOBAL TC
Sp z o.o. (LIDER Projektu), organizacją Anziani e non solo soc. Coop. Soc – spółdzielnia
europejska (partner włoski) oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Pilawie, Orzyszu i Piszu) realizuje w ramach
Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3
Współpraca ponadnarodowa projekt „Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy”.
„SOCJODRAMA JAKO NARZĘDZIE PROFILAKTYKI PRZEMOCY” jest programem
edukacyjno-szkoleniowym, którego celem
jest zapobieganie przemocy i agresji wobec osób starszych poprzez podnoszenie
świadomości wśród starszych ludzi na temat ich praw, umożliwienie im poszanowania ich tożsamości i ich praw, jak też poprzez
zmiany w postawach społeczeństwa wobec
zjawiska dyskryminacji ze względu na wiek
w drodze budowania empatii w społeczeństwie, wśród opiekunów osób starszych, ich
rodzin, ale też pracowników służby zdrowia
i opieki społecznej.
Projekt jest nowatorskim rozwiązaniem
polegającym na wypracowaniu i wdrożeniu
12
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dzięki współpracy z partnerem włoskim modelu programu korekcyjno-edukacyjnego
z elementami socjodramy zapobiegającego
przemocy w rodzinie wobec osób starszych.
W ramach projektu pod koniec ubiegłego
roku przetestowaliśmy już wstępną wersję
podręcznika i zajęć warsztatowych z grupą seniorów i opiekunów osób starszych. Warsztaty
z elementami socjodramami zostały bardzo
dobrze odebrane przez obie grupy testujące.
Janina Szulowska
Ekspert PK ds. wdrożenia GDU:
organizacje pozarządowe
Zuzanna Słomska
Ekspert PK ds. GDO:
rodzina z przemocą domową,
aspekty socjologiczne
Fot. Janina Szulowska

Zajęcia warsztatowe z seniorami

Prawa osób starszych naruszane są na
wiele różnych sposobów.
• Starszym kobietom i mężczyznom często odmawia się dostępu do usług (np.
bankowych), miejsc pracy lub pozbawia szacunku z uwagi na ich wiek oraz
inne czynniki, takie jak płeć lub niepełnosprawność.
• Starsi mężczyźni i kobiety poddawani są często przemocy, w tym przemocy słownej, seksualnej, psychologicznej
i finansowej – nie tylko w placówkach
opiekuńczych, ale także w środowisku
domowym.
• Z uwagi na swój wiek osoby starsze mogą
nie otrzymywać odpowiedniej opieki
zdrowotnej lub społecznej.
• Wiele starszych osób nie ma zabezpieczenia finansowego w postaci emerytury
i innych form zabezpieczenia społecznego. Brak pewnego minimalnego dochodu może wpędzić osoby starsze i ich
rodziny w ubóstwo.

AKTUALNOŚCI
Partycypuj w tworzeniu budżetu swojego województwa!

BOM – budżet dla Mazowsza
T

rwa nabór do pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM).
Do rozdysponowania jest 25 mln zł, z czego 80% (20 mln zł) na pulę podregionalną
i 20% (5 mln zł) na projekty ogólnowojewódzkie.

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza, bez ograniczeń wiekowych.
W przypadku osób małoletnich wymagana
jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
Każdy może zarówno zgłosić, jak i poprzeć
dowolną liczbę projektów.
Do BOM można zgłaszać projekty inwestycyjne, dotyczące np. budowy lub modernizacji placów zabaw, siłowni plenerowych,
tężni, zakupu karetek czy mobilnych gabinetów lekarskich np. okobus, jak i te nie-

inwestycyjne czyli np. warsztaty i zajęcia
sportowe, rzemieślnicze dla dzieci, młodzieży czy seniorów, a także wydarzenia
kulturalne. Maksymalna wartość projektu
inwestycyjnego to 1 mln zł, a nieinwestycyjnego – 200 tys. zł.
Zgłaszane projekty muszą spełniać kilka
warunków. Przede wszystkim powinny dotyczyć zadań własnych województwa – np.
profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktu-

Spółka Wodna skończyła 5 lat!
Minęło już pięć lat odkąd Gminna Spółka
Wodna w Lesznowoli odłączyła się od Spółek
Wodnych w Piasecznie. Na koniec 2019 roku
dobiegła końca również kadencja Zarządu
Spółki, powołany został nowy Zarząd. Czy
oddzielenie się od Związku spółki było dobrą
decyzją, czym tak naprawdę zajmuje się lesznowolska spółka, na jakie napotkała trudności, oraz kto prowadzi nad nią nadzór?

Czym jest Gminna Spółka Wodna?
Gminna Spółka Wodna Lesznowola jest
organizacją samorządną, zrzeszającą zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Spółka
Wodna nie jest Spółką w rozumieniu przepisów prawa handlowego. Nazywa się spółką,
ponieważ zrzesza i tworzy wspólnotę osób
zainteresowanych utrzymaniem urządzeń
melioracyjnych. Spółki Wodne to jedna z najstarszych form organizacji wspólnotowych
działających dla dobra wspólnego w dziedzinie odwadniania pól i polepszenia warunków uprawy gruntów rolnych. Pierwsze
Spółki rozpoczynały swoją działalność jeszcze przed pierwszą wojną światową, jako
„Organizacje Wałowe” powoływane do budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
Zawiązując taką „Spółkę” właściciele gruntów
mogli pozyskiwać fundusze państwowe na
wykonanie melioracji na swoich gruntach.
Były to często fundusze w formie częściowo
umarzanych pożyczek pochodzące z Banków Rolnych – jak w przypadku Spółki Melioracyjnej „Łoziska” z roku 1929.

Powstanie Lesznowolskiej
Spółki Wodnej
Lesznowolska Spółka Wodna działa samodzielnie od roku 2014, po wyłączeniu się ze
struktur Związku Spółek Wodnych w Piasecznie. Spółka swoją działalność rozpoczęła od
stworzenia namiastki biura, co udało się dzięki życzliwości Wójt Gminy Lesznowola i samorządowi lesznowolskiemu. Po dokonaniu
niezbędnych formalności w urzędach: Skarbowym, GUS, Katastrze Wodnym, GIODO, w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, a także
w banku, został opracowany i przyjęty obecny
Statut. Kolejnym krokiem było podjęcie działań w celu pozyskania jak największej liczby
członków Spółki, podpisanie szeregu umów
partycypacyjnych, przygotowanie planów robót. Następnie współpraca z wykonawcami,
prowadzenie licznych kontroli urządzeń melioracyjnych i terenów budowlanych, uzgadnianie i opiniowanie projektów technicznych
przebudowy drenaży oraz zarządzanie majątkiem Spółki.

Działania Spółki
Gminna Spółka Wodna Lesznowola, zgodnie z wymogami Prawa Wodnego jest instytucją, która nie prowadzi działalności
gospodarczej i nie osiąga zysków. Utrzymuje się z wpłat składek członkowskich, opłat
partycypacyjnych, darowizn oraz dotacji celowych i podmiotowych.
Spółka Wodna zajmuje się utrzymywaniem
urządzeń wodnych melioracyjnych na tere-

ry społecznej czy drogowej. Poza tym muszą
być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą
być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji
nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt musi zyskać
poparcie minimum 50 mieszkańców województwa.
Harmonogram BOM i szczegółowe informacje mogą Państwo śledzić pod adresem:
www.bom.mazovia.pl Zapraszamy do udziału!
Joanna Misiak
Główny specjalista
ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Referat Innowacji, Rozwoju
i Funduszy Zewnętrznych

nach rolniczych i zurbanizowanych. Zapewnia w ten sposób ochronę gruntów rolnych
i terenów przed podtopieniami i zalaniami.
W ciągu minionej kadencji Zarząd dokładał
wszelkich starań, aby wykonać jak najwięcej
konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Lesznowola – stan posiadania około 85 km, oraz wykonywanie napraw awarii
zbieraczy i studni melioracyjnych.
Prowadząc stały nadzór urządzeń w terenie
udało się wychwycić samowole budowlane
na rowach czy drenażach. Kontrolowane były
inwestycje budowlane pod kontem aktualnych uzgodnień melioracyjnych, pozwoleń
wodnoprawnych i projektów budowlanych.
Nieprawidłowości zgłaszane były do odpowiednich instytucji nadzoru i kontroli (Starosta Piaseczyński czy Wody Polskie).
W związku z dynamicznie postępującym
procesem zabudowy terenów rolnych, Zarząd
skupił szczególną uwagę na prawidłową przebudowę drenaży, odpowiednie uzgodnienia
i partycypację podmiotów odnoszących korzyści z funkcjonowania melioracji w jej utrzymywaniu. W tym celu Spółka czynnie uczestniczyła
w procesie planowania przestrzennego Gminy, wnioskując do Wód Polskich w sprawach
decyzji wodnoprawnych oraz w odpowiednich referatach Urzędu Gminy czy Starostwa.
W efekcie uzgodnione zostały z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przebudowy urządzeń melioracyjnych kolidujące
z nowym zaplanowanym przebiegiem pasa
drogowego trasy NS7.
Spółka Lesznowola współpracuje również
z sąsiednimi Spółkami Wodnymi, co wpływa na lepsze utrzymanie wspólnych urządzeń wodnych.
Biuletyn nr 68 (2020)

13

AKTUALNOŚCI
Zarząd podejmuje także szereg działań promocyjnych i informacyjnych, aby zapoznać
mieszkańców gminy z problematyką melioracyjną i gospodarką wodną.

Obszar działania
Teren działania Spółki Wodnej to obszar
Gminy Lesznowola, który leży w zarządzie
dwóch zlewni: rzeki Bzury (Utrata, Raszynka)
z Nadzorem Wodnym w Łowiczu oraz Jeziorki
(Kanałek Piaseczyński-Perełka, Struga) z Nadzorem Wodny w Warszawie. Na znacznym obszarze dominuje drenowanie z lat 50, 60 i 70
ubiegłego wieku, ale w kilku miejscowościach
z powodzeniem działają drenaże wykonane
w latach 20 i 30, dla których w znacznej części nie zachowała się dokumentacja techniczna i geodezyjna. Orientacyjne przebiegi
są ustalane w wyniku prowadzonych prac
ziemnych lub w oparciu o wiedzę lokalnych
mieszkańców.

Budżet
Zarząd Spółki rozpoczynał kadencję w roku 2014 z budżetem w wysokości
31 908 zł, na który składały się:
– składki członkowskie 107,00 zł,
– dotacja celowa z UG 89 202 zł,
– dotacja z budżetu Państwa 1 731 zł,
– roboty wykonane (6 zadań) 104 943 zł.
W roku 2015 i 2016 Zarząd podjął decyzję
o wysyłce nakazów płatniczych do wszystkich właścicieli gruntów z terenu gminy, co
wywołało ogólne poruszenie. Po fali krytyki, ale i edukacji na temat prawa wodnego
i zagadnień melioracyjnych, liczba stałych
członków spółki wodnej ukształtowała się
na poziomie ok. 4 tysiąca, zostało również
podpisanych kilkanaście umów z podmiotami posiadającymi pozwolenia na odprowadzanie wód do rowów. Działania te
przyczyniły się na osiągnięcie wpływów na
poziomie ok. 165 000 zł rocznie. Dodatkowym źródłem pozyskiwania funduszy są
dotacje. Największą dotację przekazuje corocznie Samorząd Gminy Lesznowola, który
doskonale zna skutki wieloletnich zaniedbań
urządzeń melioracyjnych z czasów Związku
Spółek Wodnych i związanych z nimi licznymi podtopieniami gruntów i terenów zamieszkałych. Kolejną poważną dotacją jest
dotacja podmiotowa z budżetu państwa,
która od trzech lat przekracza ponad 100
000 zł i jest najwyższą pozyskiwaną dotacją spośród spółek wodnych w województwie mazowieckim.
Rok 2019 kończący kadencję Zarządu został zamknięty finansowo:
– na plusie kwotą 118 600 zł na koncie,
14
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– wpłaty składek i innych świadczeń ponad
160 000 zł,
– dotacja budżetu Gminy Lesznowola
600 000 zł,
– dotacja z budżetu państwa 110 500 zł,
– wykonano ok. 100 zadań na kwotę
830 000 zł.
Plan dochodów i wykonanych zadań jest
ściśle zależny od wielkości udzielanych dotacji, głównie z budżetu gminy.
Zarząd Spółki bezskutecznie ubiegał się corocznie o dotację w Starostwie Powiatowym.
Zasada, „kto odnosi korzyści z funkcjonowania
urządzeń melioracyjnych ten płaci” w przypadku Starostwa nie sprawdza się.

Nadzór nad działalnością
Nadzór i kontrolę nad Spółką Wodną prowadzi Starosta Piaseczyński. Komisja Rewizyjna
jest wewnętrznym organem kontrolującym
Zarząd Spółki i czuwającym nad prawidłowością funkcjonowania Spółki.

Utrzymanie wód, czyli roboty w terenie
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola
w czasie kończącej się kadencji postawił sobie za priorytet przeprowadzenie konserwacji
wszystkich rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Gminy Lesznowola, oraz
naprawienie poważnych awarii zbieraczy powodujących zastoiska wodne.
Założenia, co do rowów zostały wykonane niemal w 97%, zaś zbieracze to wiecznie
niekończąca się opowieść. Budowa wodociągów, kanalizacji gazyfikacja i inne prace
mechaniczne w gruncie wykonywane bez
nadzoru i uzgodnień dokonują spustoszenia w sprawnie działającej infrastrukturze
melioracyjnej. Bezmyślność, a czasem celowe działania inwestorów i właścicieli gruntów powodują liczne uszkodzenia głównych
ciągów drenarskich, co przyczynia się do zalewania i podtapiania terenów często zabudowanych osiedlami.
Prace terenowe były przeprowadzane, na
zlecenie Zarządu Spółki, przez wykonawców
wybieranych w drodze przetargów nieograniczonych oraz składanych ofert. Wykonawcy byli na bieżąco kontrolowani i rozliczani
z poprawności wykonanych prac przez komisje odbiorowe i zarząd. Większość prac
wykonywana była zgodnie ze specyfikacją,
w nielicznych przypadkach Zarząd dokonywał
modyfikacji, dobierając odpowiednią technikę i sposób wykonania prac jeżeli przyczyniało się to do poprawy jakość lub skuteczność
wykonania robót. Zmiana sposobu realizacji
zadania najczęściej podyktowana była niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
brakiem odpowiedniego dostępu do urzą-

dzeń melioracyjnych lub brakiem konieczności dłuższego poświęcania czasu, funduszy
i skupienia, w myśl zasady zrobić niezbędne minimum. Niektóre prace wymagały poświęcenia większych środków finansowych
i zastosowania droższej technologii niż przewidziano w planie pracy.
Roboty melioracyjne wymagają podejścia
indywidualnego do każdego zadania, nie
zawsze można określić takie same techniki
wykonania, czy zastosować ten sam sprzęt
mechaniczny dla wszystkich robót. Wykonując
prace konserwacyjne Zarząd zawsze rozważał
skuteczność metody rozwiązania problemu
w stosunku do kosztów, jakie trzeba ponieść.
Niekiedy jakość czy efekt końcowy nie sprawiał wrażenia rozwiązania problemu, co nie
oznacza, że naprawione urządzenie melioracyjne nie działa poprawnie. Pamiętajmy, że
nie wszystkie naprawy można wykonać skutecznie przy jednym podejściu. Czasami trzeba naprawę rozłożyć na dwa lub trzy lata, co
dopiero gwarantuje poprawność wykonania
zadania. Wysoki poziom wody gruntowej nie
pomaga w skutecznym wykonywaniu napraw
rurociągów drenarskich powodując znacznie
podrażanie metod czy zastosowania odpowiedniego sprzętu.
Miniony rok 2019 z powodu długotrwałej
suszy i niskiego poziomu wód gruntowych
pozwolił na wykonanie niektórych trudnych
napraw rurociągów drenarski bez specjalnego zabezpieczenia osuwającego się gruntu
czy stosowania pomp. Ograniczone zostały prace z zakresu odmulania dna rowów na
rzecz podwójnego koszenia. Długotrwały
brak wody w rowach nie sprzyjał osadzaniu
się namułu. Obecny rok 2020 zapowiada się
także suchy z niedoborem wody.
Nadzór Wodny w Piasecznie przeprowadził
w 2019 r. prace konserwacyjne na Kanałku
Piaseczyńskim w Wilczej Górze i Łoziskach,
natomiast Nadzór wodny w Grodzisku zaniedbał swoje urządzenia. W 2019 roku zostało zawarte porozumienie z Nadleśnictwem
Chojnów w sprawie oczyszczenia rowu nr 1A
na terenie radiostacji w Leszczynce, który
jest mocno zaniedbany i musi zostać poddany konserwacji.

W skrócie
Pierwsza samodzielna kadencja nowej
Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola ukierunkowana była wielozadaniowo:
1. organizacja formalno-prawna-biurowa,
2. pozyskiwanie członków Spółki,
3. pozyskiwanie funduszy,
4. wykonywanie prac remontowo-konserwacyjnych,
5. kontrole i uzgodnienia,
6. współpraca z Wodami Polskimi.

AKTUALNOŚCI
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola
pozostawał do dyspozycji mieszkańców zawsze i reagował na potrzeby wnioskujących.
Prowadził doradztwo, uzgadniał projekty, występował z pismami do instytucji, przeprowadzał kontrole. Planując roboty opierał się
na funduszach, jakimi dysponował w danym
rok, nie zaciągając zobowiązań finansowych,
które mogłyby w znacznym stopniu zadłużyć
Spółkę. Zadania i budżet były zawsze planowane realnie oraz uwzględniały rezerwy finansowej na tzw. czarną godzinę.
Wykonując swoje statutowe zadania Zarząd
dokładał wszelkich starań do zbudowania
dobrej marki Spółki Wodnej, która musiała
budować nową jakość po Związku Spółek
Wodnych w Piasecznie.
Koniec roku 2019 to także koniec 5-cio letniej kadencji Zarządu. Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, które odbyło się 12 grudnia
został wybrany ponownie poprzedni skład
Zarządu: Adam Gawrych – przewodniczący, Mieczysław Walczak – zastępca, Sławomir Świtek – sekretarz.

Statystyka
Gmina Lesznowola w 75% była zmeliorowana systematyczną siecią drenarską na potrzeby rolnicze w celu poprawy jakości uprawy
pól i szybszego osuszania gleby na wiosnę. Na
terenie gminy występują przeważnie grunty
zwięzłe o podłożu gliniastym mało przepuszczalnym sprzyjającym tworzeniu się zastoisk
i podtopień. Trendy meliorowania wszystkiego
i wszędzie nie ominęło terenów gminy Lesznowola. W latach 20-tych i 30-tych ubiegłego
wieku przeprowadzono prace melioracyjne
na terenach wsi Stara Iwiczna, Łoziska, Kolonia
Lesznowola i częściowo w Nowej Woli. Urządzenia te w sposób zadziwiający funkcjonują w znacznej większości doskonale pełniąc
nadal swoją funkcję. Niestety szybka urba-

nizacja terenów rolniczych jest bezlitosna
dla prawidłowo funkcjonującej melioracji,
która często jest jedyną alternatywą dla odwadniania podmokłych terenów. Dzieje się
tak z niewiedzy lub celowego działania człowieka – inwestora. Dewastacje zostawiają po
sobie przykry skutek w postaci zalewanych
osiedli, ulic, pól.

O tym PAMIĘTAJ!
• Prawo Wodne zabrania niszczenia urządzeń wodnych melioracyjnych.
• Utrzymywanie urządzeń wodnych należy
do ich właścicieli i polega na eksploatacji,
konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji.
• Spółka Wodna jest założona przez właścicieli gruntów zmeliorowanych w celu utrzymywania urządzeń, pozyskiwania funduszy,
prowadzenia kontroli.
• Osoby fizyczne i prawne odnoszące korzyści z funkcjonowania urządzeń melioracyjnych a nie będący członkami są
obowiązane do ponoszenia świadczeń na
rzecz tej spółki.
• Urządzenia melioracyjne podlegają ochronie prawnej i nie wolno ich niszczyć czy
uszkadzać. Można je natomiast zgodnie
z prawem przebudować, na co trzeba uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne
w odpowiednim Zarządzie Zlewni. Przed
przystąpieniem do takiej procedury należy
zawsze skontaktować się ze Spółką w celu
wstępnej oceny sytuacji i weryfikacji posiadanego stanu.
• Spółka realizując swoje statutowe zadania jest powołana do pomocy Członkom
nie tylko w sprawach doradczych i uzgodnień.
• Wzorowa współpraca Spółki i mieszkańców przynosi korzyści wymierne dla właścicieli gruntów lesznowolskich.

Urządzenia melioracyjne pozostają główną
i czasem jedyną alternatywą odwodnienia
zamieszkałych miejscowości. Systemy
odwodnień dróg gminnych, powiatowych
czy krajowych odprowadzają wodę opadową
i roztopową tylko do rowów melioracyjnych.
Tam też wędruje woda z systemów kanalizacji
deszczowych większości osiedli i wspólnot
mieszkaniowych, z czego nieświadomi
mieszkańcy korzystają z funkcjonowania
rowów melioracyjnych znajdujących się pod
opieką Spółki Wodnej.
Wskazane jest, żeby wszyscy właściciele gruntów na terenie Gminy Lesznowola
byli Członkami Spółki Wodnej, bo wszyscy
odnosimy korzyści z funkcjonowania rowów i drenaży. Jako mieszkańcy jesteśmy
odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie melioracji. Dzięki składkom Zarząd
pozyskuje konkretne fundusze na prace
konserwacyjne, które zabezpieczają wsie
przed podtopieniami czy powodziami lokalnymi. Nie dajmy uśpić naszej czujności,
bo zawsze mogą wystąpić nawalne ulewy
czy powtórzyć lata mokre. W obliczu niedoboru wody musimy dbać o lokalną i przydomową retencję wodną, organizując zbiorniki
retencyjne, dbać o zastoiska i oczka wodne.
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola
zaprasza wszystkich do uczestnictwa w członkostwie i opłacania składek. Na stronie Urzędu
Gminy Lesznowola w zakładce „Dla Mieszkańców” w pozycji „Spółka Wodna” można pobrać deklarację przystąpienia i złożyć do Spółki
za pośrednictwem poczty na adres: Gminna Spółka Wodna Lesznowola ul. Gminna 60,
05-506 Lesznowola lub za pomocą e-maila:
gsw@lesznowola.pl
Adam Gawrych
Prezes Zarządu Spółki Wodnej Lesznowola

Na zdjęciach przykładowe realizacje zadań Spółki Wodnej Lesznowola. Foto Adam Gawrych
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Współwłasność a podatki
K

ażdego roku po rozpoczęciu wysyłki decyzji podatkowych
pojawiają się liczne pytania podatników, dotyczące różnych
kwestii podatkowych. Niniejszy artykuł pozwoli wyjaśnić Państwa wątpliwości.
Zgodnie z art.3 ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.), obowiązek podatkowy od nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich
współwłaścicielach, jeżeli nieruchomość ta stanowi współwłasność.
W przypadku osób fizycznych zobowiązanie podatkowe powstaje wskutek doręczenia decyzji ustalającej, którą wydaje Wójt Gminy Lesznowola.
Jeżeli nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności, wówczas
decyzję o wymiarze podatku doręcza się wszystkim współwłaścicielom
odrębnie. Również w sytuacji, gdy współwłaścicielami są małżonkowie.
Decyzja podatkowa podlega doręczeniu podatnikom zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.), czyli musi zostać doręczona
każdemu z małżonków. Nie wystarczy wymienić w decyzji obojga małżonków, konieczne jest jej doręczenie każdemu osobno. W obowiązującym stanie prawnym małżonków traktuje się tak
jak innych współwłaścicieli.
Każdy z małżonków – jako współwłaściciel solidarnie odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe, powinien otrzymać jeden egzemplarz decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za nieruchomość
będącą we współwłasności (podobnie jak w przypadku współwłasności gdy współwłaścicielami nie są małżonkowie).

Kontakt do Referatu Realizacji Podatków i Opłat
e-mail: podatki@lesznowola.pl
telefon: 22 708 91 42, 22 708 92 15

W decyzji wymiarowej dotyczącej nieruchomości będącej we
współwłasności małżonków, sporządzonej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, powinni być wykazywani oboje małżonkowie
jako podatnicy podatku a podatek wymierzony w jednej kwocie tj.
bez podziału na poszczególnych współwłaścicieli czyli dwie decyzje ale kwota podatku do zapłaty jedna.
Doręczenie decyzji tylko jednemu z małżonków jest niezgodne
z przepisami dotyczącymi doręczeń zawartymi w Ordynacji Podatkowej i będzie to skutkowało tym, że małżonek, który decyzji nie
otrzymał nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku i nie będzie
możliwe egzekwowanie od niego należności.
Przepisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania
podatkowe stanowią, iż wierzyciel (organ podatkowy – w naszym
przypadku Wójt gminy Lesznowola) może żądać całości lub części
uiszczenia należnego podatku od wszystkich dłużników łącznie lub
od każdego z osobna a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych, przy czym aż do zupełnego
zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarnie pozostają zobowiązani (art. 366 Kodeksu Cywilnego). Oznacza to, że zapłata
w całości podatku przez jednego ze współwłaścicieli (jednego
małżonka) powoduje, że drugi współwłaściciel nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku. Zgodnie z art. 91 ustawy – Ordynacja Podatkowa do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania
podatkowe stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dla zobowiązań cywilno-prawnych.
Hanna Borowska
Kierownik Referatu Realizacji Podatków i Opłat

Uchwały Rady Gminy Lesznowola
podjęte w okresie od 23 stycznia do 26 marca 2020 roku

23 stycznia 2020 r.
Uchwała Nr 231/XIX/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Uchwała Nr 232/XIX/2020
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata
2020-2034
Uchwała Nr 233/XIX/2020
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli.
Uchwała Nr 234/XIX/2020
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
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Uchwała Nr 235/XIX/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez
Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia
Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego.
Uchwała Nr 236/XIX/2020
w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Pantery – Lesznowola.

Lesznowola dla części obrębu Magdalenka.
Uchwała Nr 240/XIX/2020
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przeniesienie prawa własności nieruchomości.

31 stycznia 2020 r.
Uchwała Nr 241/XX/2020
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie
prawa własności.

Uchwała Nr 237/XIX/2020
w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Aromatyczna – Mroków.

27 lutego 2020 r.

Uchwała Nr 238/XIX/2020
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Lesznowola.

Uchwała Nr 242/XXI/2020
w sprawie zamiaru przekształcenia Gminnego Przedszkola w Kosowie, ul. Karasia 49 poprzez przeniesienie jego siedziby.

Uchwała Nr 239/XIX/2020
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy

Uchwała Nr 243/XXI/2020
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w My-
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siadle, ul. Kwiatowa 28 poprzez likwidację Filii w Zgorzale, ul. Cyraneczki 8.
Uchwała Nr 244/XXI/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola.
Uchwała Nr 245/XXI/2020
w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia
funkcji członka Komisji Statutowej Rady Gminy Lesznowola.

26 marca 2020 r.
Uchwała Nr 246/XXII/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2020.
Uchwała Nr 247/XXII/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2020-2034.
Uchwała Nr 248/XXII/2020
w sprawie zmiany uchwały Nr 659/XLVI/2018
Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego
w roku 2019.

Uchwała Nr 249/XXII/2020
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2021 rok.
Uchwała Nr 250/XXII/2020
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na
terenie Gminy Lesznowola.
Uchwała Nr 251/XXII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez
Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia
Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego.
Uchwała Nr 252/XXII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas
oznaczony do dnia 27 września 2049 r. gruntu o pow. 144 m2, stanowiącego część nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 1/279, położonej w obrębie
KPGO Mysiadło.
Uchwała Nr 253/XXII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa

własności niezabudowanych nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 5/18 i nr 51/5, położonych w obrębie PGR Lesznowola, gmina Lesznowola,
powiat piaseczyński.
Uchwała Nr 254/XXII/2020
w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola w Kosowie, ul. Karasia 49 poprzez przeniesienie jego siedziby.
Uchwała Nr 255/XXII/2020
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2020-2023.
Uchwała Nr 256/XXII/2020
w sprawie określenia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Lesznowola w 2020 roku.
Uchwała Nr 257/XXII/2020
w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Gwiaździsta – Wilcza Góra.
Uchwała Nr 258/XXII/2020
w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Kiwi
– Wólka Kosowska.
Biuro Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy Lesznowola
od stycznia do marca 2020 r.
Data

Nr
Zarządzenia

1.

10 stycznia 2020 r.

1/2020

zmian w budżecie gminy na 2020 r.

2.

15 stycznia 2020 r.

2/2020

powołania Komisji konkursowej

3.

16 stycznia 2020 r.

3/2020

zawarcia umowy na utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola w roku 2020

4.

16 stycznia 2020 r.

4/2020

zmian w budżecie gminy na 2020 r.

5.

21 stycznia 2020 r.

5/2020

zmiany składu zespołu interdyscyplinarnego

6.

24 stycznia 2020 r.

6/2020

dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii A20,B20 i C20 w 2020 r.

7.

24 stycznia 2020 r.

7/2020

Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa-Gospodarza Wójta Gminy Lesznowola

8.

24 stycznia 2020 r.

8/2020

9.

24 stycznia 2020 r.

9/2020

10.

27 stycznia 2020 r.

10/2020

rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Lesznowola oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (splitpayment)
określenia przedsięwzięć i procedur przewidzianych dla wprowadzenia stopnia alarmowania ALFA i pierwszy stopień alarmowy ALFA – CRP
powołania Komisji Konkursowej

11.

29 stycznia 2020 r.

11/2020

zmian w budżecie gminy na 2020 r.

12.

30 stycznia 2020 r.

12/2020

zawarcia umowy na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lesznowola w roku 2020

13.

30 stycznia 2020 r.

13/2020

14.

30 stycznia 2020 r.

14/2020

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Lesznowola w 2020 r.
powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udostępnianie,
obsługę, odbiór i zagospodarowania segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Lesznowola do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w okresie od
dnia 01 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Lp.

W sprawie
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Data

Nr
Zarządzenia

15.

31 stycznia 2020 r.

15/2020

16.

31 stycznia 2020 r.

16/2020

17.

31 stycznia 2020 r.

17/2020

18

4 lutego 2020 r.

18/2020

19

5 lutego 2020 r.

19/2020

20.

6 lutego 2020 r.

20/2020

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas
pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola
wprowadzenia druków dotyczących zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do placówki
oświatowej prywatnym samochodem osobowym
refundacji pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, środków
za okulary korygujące wzrok
powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na ubezpieczenie
mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lesznowola oraz jednostek organizacyjnych
zawarcia umowy na opracowanie kompleksowych analiz przedrealizujących do realizacji w formie Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle
wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej

21.

6 lutego 2020 r.

21/2020

wysokości opłat za sporządzanie kopii oraz odpisu dokumentów

22.

7 lutego 2020 r.

22/2020

zmian w budżecie gminy na 2020 r.

23.

12 lutego 2020 r.

23/2020

wykonywania zadań obrony cywilnej

24.

14 lutego 2020 r.

24/2020

25.
26.

18 lutego 2020 r.
18 lutego 2020 r.

25/2020
26/2020

27.
28.

18 lutego 2020 r.
18 lutego 2020r.

27/2020
28/2020

29.
30.

25 lutego 2020 r.
27 lutego 2020 r.

29/2020
30/2020

31.

28 lutego 2020 r.

31/2020

32.
33.

3 marca 2020 r.
4 marca 2020 r.

32/2020
33/2020

34.
35.
36.

4 marca 2020 r.
9 marca 2020 r.
9 marca 2020 r.

34/2020
35/2020
36/2020

37.
38.

11 marca 2020 r.
11 marca 2020 r.

37/2020
38/2020

39.
40.

11 marca 2020 r.
16 marca 2020 r.

39/2020
40/2020

41.
42.

16 marca 2020 r.
16 marca 2020 r.

41/2020
42/2020

43.

18 marca 2020 r.

43/2020

44.
45.
46.
47.
48.

18 marca 2020 r.
20 marca 2020 r.
25 marca 2020 r.
30 marca 2020 r.
31 marca 2020 r.

44/2020
45/2020
46/2020
47/2020
48/2020

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udostępnianie,
obsługę, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Lesznowola do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w okresie od
01 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
o niewykonywaniu prawa pierwokupu
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Lesznowola w roku budżetowym 2020
zmian w budżecie gminy na 2020 r.
powołania Gminnego Biura Spisowego w Lesznowoli do przeprowadzenia spisu próbnego przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.
zmian w budżecie gminy na 2020 r.
powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Mysiadło – budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poprzecznej, Zakręt, Goździków i Wiejskiej – etap I
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych
i przedszkolach prowadzonych, dla których organem jest Gmina Lesznowola
zmian w budżecie gminy na 2020 r.
zawarcia umowy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lesznowola oraz jednostek organizacyjnych
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Lesznowola
wydzierżawienia gruntu o powierzchni 18 m2, stanowiącego część działki nr 1/250, położonej w obrębie KPGO Mysiadło
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
wprowadzania prewencyjnych zasad związanych z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem COVID-19
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Lesznowola
zmian w budżecie gminy na 2020 r.
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania przetargowego na udostępnienie,
obsługę, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Lesznowola do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
wprowadzenia pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19
powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: ubezpieczenie floty pojazdów Gminy Lesznowola, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych
wyznaczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lesznowola do współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania COVID-19
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lesznowola
zmian w budżecie gminy na 2020 r.
określenia zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w okresie stanu epidemii
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 r.
zawarcia Aneksu nr 2 do umowy RZP.272.2.14.27.2018 z dnia 9.10.2018 r. na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę ul. Polnej w miejscowości Wilcza Góra.

Lp.

W sprawie

Biuro Rady Gminy
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EDUKACJA
Publiczne szkoły podstawowe w czasie epidemii

Nauczanie zdalne w Lesznowoli
W

związku z zapobieganiem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w naszym kraju, na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca
br. w dniach od 12 marca do 25 marca 2020 r. w szkołach zostały
zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, same zaś placówki zostały zamknięte. Kolejne rozporządzenie przedłużyło
ten termin do 10 kwietnia, a następnie do 26 kwietnia.
Pomimo, że szkoły zostały zamknięte, nie jest to dla uczniów okres
przedłużonych ferii czy wakacji. W tym czasie nauczyciele szkół w naszej Gminie na bieżąco kontaktowali się z rodzicami i uczniami przez
dziennik elektroniczny, zachęcając uczniów do pogłębiania swojej
wiedzy i udostępniając linki do ciekawych materiałów zamieszonych na platformach edukacyjnych dostępnych on-line. W tym samym czasie, w przestrzeni internetowej powstało szereg ciekawych
platform edukacyjnych, na których zamieszczane były materiały dydaktyczne przeznaczone dla nauczycieli jak i uczniów do samodzielnego wykorzystania.

Lekcje przez Internet
Począwszy od dnia 16 marca br. został uruchomiony kanał https://
eszkola.tvp.pl/, który zawiera ciekawe materiały edukacyjne. Lekcje emitowane są w godzinach 9.00-13.00. W trosce o uczniów klas ósmych,
którzy zgodnie z harmonogramem roku szkolnego w kwietniu br. powinni przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej: https://cke.gov.pl/ codziennie
zamieszcza zestaw zadań powtórkowych do egzaminu z rozwiązaniami, które stanowią bardzo przydatne narzędzie edukacyjne dla uczniów.

Skype, Messenger i Teams
W związku z apelem Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego o podjęciu przez nauczycieli inicjatywy zdalnego nauczania, od 16 marca 2020 r. we wszystkich naszych szkołach
gminnych, za pomocą dziennika elektronicznego UONET+ przekazywane są obowiązkowe zadania do wykonania przez uczniów na
dany dzień. Dodatkowo nauczyciele zamieszczają tam wiele ciekawych linków edukacyjnych, które pomagają w zrozumieniu tematu
lekcji. Od tego czasu wielu nauczycieli zaczęło komunikować się ze
swoimi uczniami, również za pomocą znanych i wykorzystywanych
komunikatorów typu Skype, Messenger czy Teams. Na stronach wielu naszych szkół został uczniom również udostępniony link do platformy https://epodreczniki.pl/, który stanowi bibliotekę bezpłatnych,
sprawdzonych materiałów, zgodnych z aktualną podstawą programową. Nauczyciele bardzo aktywnie włączyli się w proces kształcenia
uczniów na odległość. Przykładem tego jest chociażby uruchomienie przez Szkołę Podstawową w Mysiadle własnych autorskich platform edukacyjnych: DojoClass i Classroom Google.

Nauczanie zdalne – organizacja pracy szkół
W dniu 20 marca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej wydał kolejne rozporządzenie, zgodnie z którym w celu ograniczenia i rozprzestrzeniania się i zwalczania COVID-19 szkoły pozostaną zamknięte
do 10 kwietnia 2020 r., a zajęcia będą prowadzone zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Termin ten został wydłużony do 26 kwietnia.

Podjęcie nauczania zdalnego to z pewnością dla nauczycieli,
uczniów oraz ich rodziców ogromne wyzwanie. Tym bardziej, że nigdy nie było ono obowiązkowe dla wszystkich i prowadzone na tak
dużą skalę. Niemniej jednak dyrektorzy wszystkich szkół gminnych
wydali zarządzenia i podjęli błyskawiczne działania mające na celu
wdrożenie w swoich placówkach nauczania on-line. Dedykowaną platformą do pracy zdalnej w naszych gminnych szkołach
jest Office 365-Microsoft TEAMS (w klasach 4-8) oraz poczta
Office 365 – Outlook w klasach (0-3). Pierwsze zajęcia przez internet z wykorzystaniem platformy TEAMS zaczęły już się od dnia
20 marca br. w szkołach w: Nowej Iwicznej, Łazach i Mysiadle, zaś
w szkołach w Lesznowoli i Mrokowie obecnie trwają prace przygotowawcze, mające na celu uruchomienie zajęć zdalnych z wykorzystaniem tych narzędzi. Do tego czasu nauczanie on-line w tych
placówkach prowadzone będzie z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, w którym na bieżąco będą przekazywane uczniom i ich
rodzicom materiały edukacyjne.
Zdalne nauczanie w naszych gminnych szkołach prowadzone będzie w taki sposób, by wymiar tygodniowy zajęć umożliwiał zrealizowanie programu nauczania dla danego przedmiotu. Każdy nauczyciel
przedmiotu będzie wskazywał uczniom (kl. 4-8) lub rodzicom (kl. 0-3)
źródła i materiały niezbędne do zajęć również w wersji elektronicznej. Od 25 marca nauczyciele mają możliwość oceniania uczniów,
a postępy w nauce będą odnotowywane w dzienniku elektronicznym. Lekcja na platformie TEAMS ma trwać jak w szkole, tj. nie dłużej niż 45 min. Uczniowie mają możliwość poprzez platformę TEAMS
nawiązać kontakt on-line ze swoimi nauczycielami i szkolnymi specjalistami, zadawać pytania dotyczące sposobu rozwiązania zadań,
uzyskiwać informację zwrotną na temat wykonanych prac itp.
Należy podkreślić, że w naszych szkołach gminnych od dawna nauczyciele wprowadzali i wykorzystywali w swojej pracy elementy
nauczania on-line poprzez wysyłanie do uczniów ciekawych linków
i materiałów oraz udostępnianie szkolnych platform edukacyjnych.
Form zdalnego nauczania jest bardzo wiele. Nauczyciele powinni
dążyć do tego, aby forma nauczania była różnorodna, z wykorzystaniem wielu narzędzi tak, by była ona inspirująca dla uczniów i ich Rodziców oraz przyniosła oczekiwane efekty.

W kontakcie z pedagogiem
Zadaniem nauczycieli, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie,
jest na bieżąco modyfikować programy nauczania odpowiednio
do warunków ich realizacji i potrzeb uczniów. Na poziomie klas zadbano o równomierne rozłożenie nowych treści w poszczególnych
dniach tygodnia, z uwzględnieniem możliwości podejmowania przez
uczniów intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia. Warto
podkreślić, że rodzice i uczniowie nie są osamotnieni w tej trudnej
sytuacji. W naszych szkołach uczeń lub rodzic ma możliwość skontaktowania się drogą elektroniczną z dyżurnym pedagogiem lub psychologiem szkolnym, którzy zawsze wesprą w trudnych momentach.
Uczniowie, którzy nie mają dostępu do komputera, mogą skorzystać
ze sprzętu dysponowanego przez szkołę.
Z wyrazami szacunku
Iwona Pajewska-Iszczyńska
Zastępca Dyrektora
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli
Biuletyn nr 68 (2020)
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EDUKACJA
Płać podatki tam gdzie mieszkasz!

Konkurs PIT rozstrzygnięty – gratulujemy Laureatom!
„Rozlicz podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie” to konkurs międzyszkolny, który został ogłoszony na początku
stycznia br., a jego celem było zachęcenie mieszkańców do rozliczenia w 2020 roku podatku dochodowego za rok 2019 w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie na rzecz Gminy Lesznowola.
Konkurs przebiegał dwuetapowo. Do końca stycznia trwał etap
szkolny, następnie prace wybrane przez szkolne komisje konkursowe trafiły do Urzędu Gminy, gdzie 12 lutego odbył się etap gminny.
W sumie w pierwszym etapie wyłoniono i przekazano do Urzędu 86
prac, które były wykonane różną techniką i przy użyciu różnych materiałów plastycznych.
Podczas ponad dwugodzinnych obradach Jury, w składzie:
– Mirosław Wilusz – Zastępca Wójta Gminy Lesznowola,
– Jan Wysokiński – Sekretarz Gminy Lesznowola,
– Iwona Pajewska-Iszczyńska – Zastępca Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gminie Lesznowola,
– Jolanta Walentyna Sobolewska – Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury,
– Dorota Vasilopoulou – Radna Gminy Lesznowola,
– Małgorzata Bobrowska – Radna Gminy Lesznowola,
wyłoniło zwycięzców gminnego konkursu „Rozlicz podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie”. Ostatecznie nagrodzono 16 prac.
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Kategoria wiekowa: klasy 1-3
1 miejsce – Natalia Szlachciuk kl. 3b SP w Nowej Iwicznej
2 miejsce – Zofia Bartosińska kl. 1a SP w Mrokowie
3 miejsce – Milena Syska kl. 2c SP w Łazach
WYRÓŻNIENIA:
Hanna Religa – kl. 3b SP w Nowej Iwicznej
Antek Stypka – kl. 2c SP w Lesznowoli
Klaudia Kopeć – kl. 1a SP w Nowej Iwicznej

Kategoria wiekowa: klasy 4-6
1 miejsce – Julia Latacz kl. 5b SP w Mysiadle
2 miejsce – Antonina Szymczak kl. 6g SP w Nowej Iwicznej
3 miejsce – Jakub Raszewski kl. 4d SP w Lesznowoli
WYRÓŻNIENIA
Maja Świtulska – kl. 5b SP w Łazach
Julia Jakowiecka – kl. 6b SP w Mrokowie

Kategoria wiekowa: klasy 7-8
1 miejsce – Gabriel Suwała kl. 8c SP w Nowej Iwicznej
2 miejsce – Łucja Łobodzińska kl. 7d SP w Mysiadle
3 miejsce – Aleksandra Kandefer kl. 8a SP w Nowej Iwicznej
WYRÓŻNIENIA:
Amelia Fuks kl. 8b SP w Nowej Iwicznej
Patrycja Zdunek kl. 8a SP w Nowej
Iwicznej
Uroczyste wręczenie nagród planowane w marcu podczas sesji rady Gminy zostało przesunięte na późniejszy
termin z powodu epidemii koronawirusa. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Karolina Sobolewska
Główny specjalista ds. promocji
i komunikacji z mieszkańcami
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RADA SENIORÓW

Drugi rok działań LRS rozpoczęty!
W 2020 roku Lesznowolska Rada Seniorów
rozpoczęła swój drugi rok działalności, a kadencja jej zakończy się 2023 roku.
Pierwsze posiedzenie w tym roku, a dziesiąte od początku kadencji, odbyło 17 stycznia
2020 r. w siedzibie GOK-u w Starej Iwicznej
przy ul. Nowej 6. Ustalono na nim plan działania i przedsięwzięcia, które Rada rekomenduje do realizacji przez Gminę i jej jednostki
bądź samą Radę.
1. Opracowanie strategii Gminy na rzecz
Seniorów na lata 2020-2030.
2. Wdrożenie w Gminie programu teleopieki. Taki program, z budżetu samorządu
województwa mazowieckiego, realizuje 27 gmin, w tym Gmina Piaseczno (dla
30 seniorów).
3. W zakresie działań prozdrowotnych,
przywrócenie dla seniorów w 2020 roku
bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.
4. Rozważenie możliwości uruchomienia
„Domu Dziennego Pobytu Seniorów”.
5. LRS podjęła także wiele działań ekologicznych, które koordynuje Pan Marian
Pasek. Są to:
• Akcja ochrony ropuch;
• Akcja Lesznowolski Las Seniorów – planowany termin sadzenia lasu (03.04.)
przesunięto z powodu pandemii koronawirusa;
• wznowiona będzie ubiegłoroczna akcja dotycząca wykonania ścieżki space-

rowej dla mieszkańców, która będzie
na terenie Gminy w lasach Nadleśnictwa Chojnów;
• wznowienie akcji dotyczącej ochrony
pszczół.
6. Wzorem roku ubiegłego zorganizowanie spotkania integracyjnego seniorów.
7. Wyznaczono członków LRS do współpracy i uczestnictwa w posiedzeniach
komisji problemowych Rady Gminy:
• Polityki Gospodarczej:
– W. Komorowska
– K. Mastalerczuk
– M. Rybarczyk
• Polityki Społecznej:
– A. Sobczak
– H. Cudowska
– M. Granowicz
– H. Jóźwiak
• Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki:
– M. Pasek
– Z. Gawrych
– J. Klimek
– M. Lasota
– H. Liwińska
8. Kluby Seniora Nowa Iwiczna i Mysiadło
włączyły się bardzo aktywnie w imprezę
charytatywną (sprzedaż własnoręcznie
pieczonych ciast) pt. „Siła serc dla Kalinki”,
która odbyła się 1.03.2020 r. w Centrum
Edukacji i Sportu w Mysiadle. Łącznie

zebrano ponad 50 tys. złotych. Przeznaczono je na operację 4-letniej Kalinki,
mieszkającej z rodzicami i siostrą w Nowej Woli.
9. Klub Seniora w Mysiadle otrzymał nowe
pomieszczenia dla swojej działalności.
Uroczystego otwarcia nowej siedziby
dokonała Pani Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik oraz Sekretarz Gminy – Pan Jan
Wysokiński. Wiele serca w uruchomienie
tych pomieszczeń włożyła koordynator
Klubu – Pani Bożena Obłucka (gminna
radna i Sołtys Sołectwa Mysiadło) oraz
Pani Elżbieta Filipiak (Skarbnik Klubu).
10. 09.03.2020 r. odbyło się spotkanie przyszłego Konwentu Rad Seniorów Powiatu
Piaseczyńskiego, w skład którego wejdą
Rady z Góry Kalwarii, Konstancina-Jeziornej, Lesznowoli i Piaseczna. Na spotkaniu
omówiono „Regulamin Konwentu” oraz
sprawy organizacyjne dotyczące dalszego działania. Wiele jest problemów
wspólnych dla całego powiatu i tym
między innymi chce zająć się Konwent.
Stanisława Kondracka
Przewodnicząca
Lesznowolskiej Rady Seniorów

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
– przykłady działań na rzecz Seniorów
W Polsce 25% społeczności stanowią Seniorzy. Liczba ta stale rośnie, by w 2050 r.
osiągnąć 40% przy prognozowanej liczbie
mieszkańców 33,4 mln. Dlatego też jednym
z najistotniejszych problemów są działania
na rzecz Seniorów. Istnieje wiele możliwości wsparcia, by tę grupę jak najdłużej utrzymać zarówno w sprawności fizycznej, jak
i intelektualnej.
Przy Centrum Polityki Społecznej na Mazowszu powstał wydział zajmujący się polityką senioralną. Na podstawię działań wydziału
przedstawię możliwości pracy na rzecz Seniorów.
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Podstawowe kierunki działań.
1. Dotacje dla organizacji pozarządowych na
realizację różnych form działań oraz usług
społecznych.
• Bony społeczne dla niezrzeszonych grup
seniorów. Całość prowadzi Radomskie
Centrum Przedsiębiorczości.
• Dotacje na rzecz osób starszych w zakresie samodzielności i zagrożenia marginalizacją społeczną.
• Partycypacje osób starszych w życiu społecznym realizowanym przez Fundację
Zaczyn.

• Pakiet edukacyjny dla Seniorów, który
prowadzi Fundacja Donum z Siemiatycz i Fundacja Pro Civitas Bono z Radomia. Ta pierwsza realizuje pakiet
edukacyjny dla mazowieckich UTW,
zaś druga prowadzi cykl zajęć dla Seniorów nt. aktywnej profilaktyki zdrowotnej, zdrowego odżywiania oraz
opieki nad chorymi.
2. Organizowane są Sejmiki Senioralne, Konferencje Regionalne mające na celu pomagać Seniorom w różnych formach integracji,
podkreślenia aktywności Seniorów działających lokalnie.

RADA SENIORÓW
3. Organizowane są Przeglądy Artystyczne
twórczości osób starszych.
4. W 2018 roku utworzona została Mazowiecka Rada Seniorów. Rada ta podobnie jak
rady gminne, jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym Marszałka
Województwa Mazowieckiego do realizacji polityki senioralnej.
5. Wydawany jest Mazowiecki Biuletyn Informacyjny pt. „Samorządowa polityka senioralne województwa mazowieckiego”.
6. Priorytetem jest tzw. „Opieka Wytchnieniowa”, czyli wsparcie dla rodzin opiekujących się osobami, które wymagają
intensywnej pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

7. Utworzono Punkt Konsultacji Senioralnej
dla organizowania spotkań oraz korzystania z komputera.
8. Śledzić należy pilotażowy program
wdrażania usług teleopiekuńczych
w gminach. Program zakłada zbudowanie
powszechnego systemu teleopieki
z bezpłatnym dostępem przywoływania
alarmowego. Objęto nim 560 Seniorów
(w tym 30 z Gminy Piaseczno) z 27 gmin
województwa mazowieckiego z podpisanymi umowami o udzielenie pomocy finansowej.
9. Wdrażany jest projekt edukacyjny „Ścieżka edukacyjna w trzeci wiek”
z wykorzystaniem kadry akademickiej.

Są to ciekawe przykłady działalności Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na
rzecz Seniorów, które można zaadaptować lokalnie. Powyższe przykłady śledzić można na
stronie www. mcps.com.pl w zakładce „polityka senioralna” oraz portalu internetowym
seniorzyjuniorzy.pl
Stanisława Kondracka
Przewodnicząca Lesznowolskiej Rady Seniorów

KULTURA
Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Humer i inni”

– kino dokumentalne
w Magdalence
W poniedziałek 2 marca obchodziliśmy w magdaleńskiej świetlicy GOK Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W gronie osób zainteresowanych historią najnowszą obejrzeliśmy film
pt. „Humer i inni”, autorstwa wybitnej dziennikarki Aliny Czerniakowskiej. Bohaterkę wieczoru oraz gości, wśród których znaleźli
się. Jan Wysokiński – Sekretarz Gminy Lesznowola, radny Bartłomiej Soszyński, sołtys Lesznowoli Hanna Liwińska oraz mieszkańcy,
powitała dyrektor GOK Lesznowola Jolanta Walentyna Sobolewska i przybliżyła zebranym dorobek reżyserski Aliny Czerniakowskiej. Pani Alina jest autorką ponad 70 filmów dokumentalnych
i reportaży o tematyce historycznej, narodowo – patriotycznej.
Z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego otrzymała Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski – „za filmy dokumentalne przywracające
dumę z faktu bycia Polakiem”. Po biograficznym wstępie, z wielkim zainteresowaniem obejrzeliśmy poruszający film i wysłuchaliśmy opowieści jego autorki.
O tym jak trudna jest polska historia, nawet ta stosunkowo nowa,
wiemy wszyscy. Dzięki przemianom ustrojowym wreszcie możemy mówić głośno o wydarzeniach powojennych. Reportaż Aliny Czerniakowskiej został zrealizowany w 1994 roku i jest relacją
z niezwykłego procesu, który toczył się przed Sądem Rejonowym
w Warszawie, i na który trzeba było w Polsce czekać blisko pół wieku. Na ławie oskarżonych zasiadł wówczas Adam Humer –oficer
śledczy, wysoki rangą funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego PRL oraz jego współpracownicy. O żołnierzach

Wieczór filmowy w CIS Magdalenka, w środku autorka filmu,
dziennikarka Alina Czerniakowska

niezłomnych, a także o oprawcach PRL-owskich, przez długie lata
nie wolno było mówić. Adam Humer w dokumencie Aliny Czerniakowskiej reprezentuje oprawców, którzy w ogromnej większości
byli na tyle sprytni, że zniknęli, wyjechali, zmienili nazwiska, a obciążające ich dokumenty zniszczyli. Zaś ofiary Humera – świadkowie w tym procesie – to byli żołnierze i więźniowie polityczni
– reprezentują dziesiątki tysięcy tych, którzy zostali zakatowani na
śmierć i świadczyć już nie mogą. Tym ważniejszy jest więc głos
tych, którzy przeżyli. [TVP]
Film budzi skrajne emocje i pozostaje na długo w pamięci. Pani
Alina z chirurgiczną precyzją pokazuje kim byli ludzie stojący po
dwóch różnych stronach w powojennej Polsce i z niemal chirurgicznym cięciem pozwala nam zdystansować się i odciąć od pojawiających się na początku mrzonek, jakoby oprawcy dojrzeli do
skruchy i prosili swe ofiary o przebaczenie.
Joanna Zielińska
Koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku
GOK Lesznowola
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Tylko wirtualnie

Kobiece Światoprzestrzenie 2020
W Galerii Wystaw Artystycznych OKNO w siedzibie GOK Lesznowola eksponowana jest tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Wystawy pt.
„Kobiece Światoprzestrzenie 2020”. Wernisaż tej
krajowej, niezwykle interesującej wystawy został
zaplanowany specjalnie z myślą o Dniu Kobiet.
Niestety, w związku z epidemia koronawirusa
został odwołany. Prace, które zgłoszono na wystawę można zobaczyć TYLKO WIRTUALNIE. Postaraliśmy się, abyście Państwo mogli cieszyć się
wystawą przez Internet.
Na wystawie wyeksponowane są 82 obrazy 52 twórców z całego kraju. Autorzy prac: Barbara
Adamczak, Ewa Adamczyk, Helen Arut, Edyta Babik, Urszula Bąkowska, Ewa Bieńkowska-Mochtak,
Maciej Bobynko, Wiesława Czarnecka-Koźlik, Elżbieta Czerwińska, Michał Dębski, Jacek Dittwald, Elżbieta Domińczak, Elżbieta Ejgin, Flash, Anna Grochowska-Habza, Elżbieta Hampson, Elżbieta Hutnik, Joanna Jagodzińska, Małgorzata Jaworska, Barbara Jędra, Bogumiła Kędziora, Karolina Kieś, Ewa
Kulczycka, Elżbieta Kwapińska, Maria Kwiatkowska, Agnieszka Lisowska-Kalicka, Beata Majchrzak,
Anna Makowska, Zofia Matuszak-Czekierda, Katarzyna Mrzygłód-Czyż, Mirosława Nowak, Teresa
Pietras, Sylwia Regulska, Elżbieta Rejniak, Anna Siłuch, Ewa Skwarzyńska-Otachel, Anna Sobczak,
Małgorzata Sobieska, Jolanta Walentyna Sobolewska, Urszula Sosnowska, Ludmiła Sowińska, Anna
Stachera, Agnieszka Sumińska, Izabela Szymczak, Ula Świerad, Barbara Trojanowska, Maja Troszkiewicz, Elżbieta Tymko, Iwona Warchoł, Dorota Wittwer-Szot, Małgorzata Wyszkowska, Jadwiga Ziarno.
Wszyscy artyści, którzy nadesłali swe prace otrzymają Certyfikaty wystawy oraz foldery pamiątkowe podczas
odbioru (odesłania) prac po zakończonym terminie wystawy. Wraz z panem Janem Drewiczem – opiekunem wystawy, serdecznie dziękujemy za udział. Zapraszamy Państwa
do wirtualnego zwiedzania wystawy na stronie www.gok-lesznowola.pl gdzie zamieszczony jest materiał filmowy.
Jolanta Walentyna Sobolewska
Dyrektor GOK Lesznowola

#zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie!

P

rezentujemy Państwu ofertę instytucji kultury, które swoje
zbiory i przedstawienia udostępniają elektronicznie. Każdy
znajdzie coś dla siebie !

Teatr, kino, sala koncertowa, galeria sztuki
– wszystko w jednym miejscu, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych!
• NINATEKA – www.ninoteka.pl
• TVP Kultura – www.tvpkultura.tvp.pl
• TVP VOD – www.vod.tvp.pl
• Polskie Radio – słuchowiska dla dzieci
– www.polskieradio.pl/18/7073/
• www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci
Adresy internetowe wszystkich przedstawionych poniżej instytucji
kultury są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w specjalnej zakładce pn. Kultura
w sieci (www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci). Do akcji udostępniania swoich zasobów w sieci dołączyło kilkadziesiąt instytucji:
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Muzea, centra sztuki i galerie – oferta online
Muzea udostępniają swoje zbiory zwiedzającym online, proponują wirtualne spacery, często mają także specjalną ofertę edukacyjną
dla dzieci w postaci publikacji elektronicznych, gier i filmów. Warto
także śledzić profile muzeów w mediach społecznościowych, gdzie
zamieszczane są informacje o najnowszych ofertach.
1. Muzeum Narodowe w Kielcach
2. Muzeum Narodowe w Warszawie
3. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
4. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
5. Muzeum Historii Polski
6. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
7. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
8. Muzeum Lubelskie w Lublinie
9. Muzeum Łazienki Królewskie
10. Muzeum Narodowe w Krakowie
11. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

KULTURA
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
Muzeum Stutthof w Sztutowie
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Muzeum Sztuki w Łodzi
Muzeum Zamkowe w Malborku
Zamek Królewski na Wawelu
Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
Muzeum POLIN
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Muzeum Wsi Kieleckiej
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
Zamek Królewski w Warszawie

Wirtualne koncerty i spektakle
– propozycje filharmonii, oper i teatrów
Ofertę skierowaną do melomanów przygotowały filharmonie i opery. Wśród propozycji są m.in. rejestracje transmisji internetowych koncertów, nagrania audio obejmujące wydawnictwa płytowe, a także
wideo wywiady z artystami.
1. Polska Opera Królewska
2. Filharmonia Narodowa w Warszawie
3. Teatr Wielki – Opera Narodowa
4. Teatr Wielki w Łodzi
5. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
6. Teatr Polski w Warszawie
7. Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
8. Teatr Muzyczny w Łodzi
9. Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
10. Opera i Filharmonia Podlaska
11. Narodowe Forum Muzyki
12. Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
13. Filharmonia Łódzka
14. Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy

Oferta instytutów i centrów kultury
Instytuty zajmujące się rozpowszechnianiem wiedzy również wykorzystują elektroniczne kanały komunikacji, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców – zarówno dorosłych, jak i najmłodszych.
1. Instytut Adama Mickiewicza
2. Instytut Polonika
3. Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
4. Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
5. Narodowy Instytut Dziedzictwa
6. Instytut Teatralny
7. Instytut Literatury
8. Narodowe Centrum Kultury
9. Biuro Programu „Niepodległa”
10. Polskie Wydawnictwo Muzyczne

11. Instytut Pileckiego
12. Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Biblioteki i archiwa
Zbiory gromadzone w bibliotekach i archiwach są dostępne również
w wersji online. Można z nich korzystać bez wychodzenia z domu.
1. Biblioteka Narodowa
2. Archiwa Państwowe
3. Centrum Archiwistyki Społecznej
4. Zakład Narodowy im. Ossolińskich
5. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
6. Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

Programy telewizji publicznej i radia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TVP
Radio Łódź
Polskie Radio
Program I Polskiego Radia
Program III Polskiego Radia
Polskie Radio 24

Propozycje online przygotowane przez instytucje
kultury, które nie są współprowadzone przez MKiDN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Muzeum Krakowa
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Muzeum Kultury w Kolbuszowej
EC1 Łódź – Miasto Kultury
Teatr Andersena w Lublinie
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
Dom Kultury ZACISZE w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Wrocławski Teatr Lalek
Białostocki Teatr Lalek
Miejski Teatr Miniatura online

Wirtualne spacery po światowych muzeach
• Wirtualny spacer po Luwrze – https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
• Wirtualny spacer po Muzeum Brytyjskim – https://britishmuseum.
withgoogle.com/
• Wirtualny spacer po Metropolitan Museum of Art – https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art
• Wirtualny spacer po Rijksmuseum – https://artsandculture.google.
com/partner/rijksmuseum
• Wirtualny spacer po Muzeum Salvadora Dali – https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/
visita-virtual/
• Wirtualny spacer po National Gallery of Art – https://artsandculture.google.com/partner/national-gallery-of-art-washington-dc
• Wirtualny spacer po Muzeum Muncha – https://artsandculture.google.com/partner/the-munch-museum-oslo?hl=en
• Wirtualny spacer po Muzeum Królowej Zofii – https://artsandculture.google.com/partner/museo-reina-sofia?hl=en
• Wirtualny spacer po Uffizi Gallery – https://artsandculture.google.
com/partner/uffizi-gallery?hl=en
Zachęcamy do skorzystania z tej bogatej oferty kulturalnej. Okres,
który musimy spędzić w czterech ścianach można pięknie spożytkować!
Opracowanie:
GOK Lesznowola
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#czytajwdomu Literatura w sieci
Ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu bibliotek, każdy czytelnik może skorzystać z nowych technologii i zaprzyjaźnić
się z e-bookami. Zachęcamy do skorzystania z dostępnych, darmowych źródeł, dzięki
którym można poczytać lub przeglądać inne
materiały w wersji cyfrowej, a nawet uczestniczyć w spotkaniu autorskim.

kawymi, darmowymi e-bookami lub kupić
je za złotówkę.
• Dla dzieci www.terazczytamy.pl literatura dla najmłodszych.
• Biblioteka Cyfrowa POLONA www.bn.org.pl
• Wydawnictwo Karakter proponuje za
darmo e-book: Rebecca Solnit „Nadzieja
w mroku”. www.karakter.pl/ksiazki/.
• Na stronie Wydawnictwa SQN można za
darmo pobrać książkę „Fantastycznie nieobliczalni” – antologię, w której znalazły się
opowiadania m.in. Anety Jadowskiej, Jakuba Ćwieka, Jakuba Małeckiego i Jacka Łukawskiego.
• To samo wydawnictwo oferuje codziennie
jednego swojego ebooka za 1 zł w ramach
akcji #Odrywka.
• Również wydawnictwo Egmont udostępniło dwie książeczki dla dzieci z serii „Czytam sobie” w wersji pdf, za darmo: https://
czasdzieci.pl/dodruku/.

Czytaj online
Biblioteka w Lesznowoli udostępnia za darmo dostęp do bazy e-booków i audiobooków
Legimi. Co należy zrobić, aby uzyskać ostęp
do bazy ebooków?
1. Uzyskać kod, który będzie ważny do końca
danego miesiąca, drogą mailową biblioteka@bp-lesznowola.pl. Wystarczy posiadać
kartę biblioteczną.
2. Założyć konto podając otrzymany kod,
a następnie wpisując nazwę użytkownika,
adres email (na który przesłany zostanie e-mail z linkiem aktywacyjnym) i hasło.
3. Otrzymany kod aktywować na stronie www.
bp-lesznowola.pl/legimi/.

Powieść w odcinkach online
Polecamy bardzo ciekawą inicjatywę dwóch
polskich pisarzy. Łukasz Orbitowski i Szczepan Twardoch tworzą improwizowaną powieść „Na zarazę Zarazek”.
Jak sami piszą na stronie:
„(...)to humorystyczna opowieść improwizowana na bieżąco, codziennie. Piszemy ją
na zmianę. Nie ustalamy niczego z wyprzedzeniem, zaskakujemy siebie nawzajem tak
samo, jak chcemy zaskakiwać i bawić czytelników, samemu również bawiąc się pisaniem.”
http://nazarazezarazek.pl
Pisarze Wojciech Chmielarz (https://
www.facebook.com/wojciechchmielarz.
pisarz) oraz Grzegorz Kalinowski (https://
www.facebook.com/Grzegorz-Kalinowski)
codziennie wrzucają do sieci kolejne odcinki swoich nowych (wcześniej nie publikowanych) powieści.

Książki wypożycza się i pobiera bezpłatnie bezpośrednio w aplikacji. Uwaga – kod
wygaśnie, jeżeli do ostatniego dnia danego
miesiąca kod nie będzie aktywowany. Liczba
kodów jest ograniczona.
Aplikacja Legimi jest dostępna na komputerach, tabletach i smartfonach oraz wszystkich
systemach operacyjnych (iOS, Android, Windows) Legimi proponuje darmowy dostęp
do ebooków i audiobooków również dla
dzieci.

Porcja e-booków
Proponujemy dla Państwa porcję linków,
dzięki którym możecie zapoznać się z cie-

Polecamy portal Ninateka.pl, na którym
można obejrzeć spektakle teatralne, koncerty, fotografie, rozmowy z ludźmi kultury i słuchowiska na podstawie wybranych książek.
Jeśli jeszcze nigdy nie zetknęliście się Państwo z taką formą, jak słuchowiska, warto
spróbować.
Wśród zbiorów Ninateki znajdziecie m.in.:
• „Najlepiej w życiu ma twój kot. Listy” | Wisława Szymborska, Kornel Filipowicz;
• „Miasto Archipelag” | Filip Springer;
• „Śpiewaj ogrody” | Paweł Huelle;
• „Drach” | Szczepan Twardoch;
• „Ciemno, prawie noc” | Joanna Bator
i wiele innych.
Strony internetowe, na których można znaleźć sporo dobrej klasyki to: www.wolnelektury.pl oraz www.bookini.pl. Wszystkie
obowiązkowe lektury znajdziemy na www.
lektury.gov.pl

Spotkania z pisarzami online
W najbliższych tygodniach, od poniedziałku
do piątku, o godz.18:00 pisarki i pisarze zrzeszeni w Unii Literackiej będą czytali przez 45
minut„rzeczy stare i nowe, rzadkie cymesy i nagradzane bestsellery, a nawet książki jeszcze
niepublikowane (..)”(opis: Unia Literacka).
– Ziemowit Szczerek facebook.com/ziemowit.szczerek;
– Sylwia Chutnik facebook.com/Sylwia.Chutnik;
– Bianka Rolando https://www.facebook.
com/bianka.rolando;
– Małgorzata Gutowska-Adamczyk facebook.
com/Małgorzata-Gutowska-Adamczyk;
– Justyna Czechowska facebook.com/justyna.czechowska;
– Marta Guzowska facebook.com/Marta.Guzowska.autorka.
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Akcja ZIMA z Centrum Sportu

C

zas ferii zimowych upłynął szybko i radośnie. Bogata oferta
Centrum Sportu zapewniała rozrywkę dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zorganizowane atrakcje cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Podczas lesznowolskich ferii nie mogło zabraknąć dmuchanców,
które corocznie dzięki inicjatywie Centrum Sportu rozstawiane są na
halach sportowych i na stałe wpisały się do kalendarza imprez organizowanych przez Gminę Lesznowola. Przez dwa tygodnie na każdej
z trzech hal sportowych (w Mysiadle, Łazach i Mrokowie) dmuchańce rozstawione były przez 3 kolejne dni.
Najmłodsi Mieszkańcy Gminy Lesznowola mogli skorzystać z atrakcji bezpłatnie, dlatego chętnych nie brakowało. Łącznie z dmuchańców skorzystało około 2 500
dzieci, czyli ponad 200 dzieci, każdego dnia bawiło się
na urządzeniach!
Funkcjonowanie lodowiska w naszej Gminie, to także
okazja, żeby zorganizować akcję zimą na tym obiekcie.
W trakcie ferii dzieci z naszej Gminy mogły bezpłatnie
korzystać z lodowiska, a szkoły, które w ramach swoich
aktywności korzystały z obiektu oprócz bezpłatnego
wejścia, mogły liczyć na darmowe wypożyczenie łyżew.
W każdą środę, czwartek, piątek oraz weekend ferii zorganizowana została bezpłatna nauka jazdy na łyżwach,
podczas której dzieci mogły szkolić swoje umiejętności
pod czujnym okiem instruktorów.
Tekst i zdjęcia
Łukasz Grochala
Centrum Sportu w Gminie Lesznowola

Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Piłce Ręcznej
W pierwszym tygodniu marca,
w przeciągu 4 dni, na hali sportowej w Łazach rozegrano szkolne Mistrzostwa Gminy Lesznowola w Piłce
Ręcznej.
Zawody odbyły się w ramach Szkolnego Związku Sportowego i cieszyły
się bardzo dużym zainteresowaniem,
do rywalizacji stanęły wszystkie szkoły z terenu naszej gminy.
W kategorii klas IV-VI zwyciężyły dziewczęta z Mrokowa a wśród
chłopców najlepsze były Łazy. Dwa
ostatnie dni zawodów to rywalizacja klas VII-VIII, w której zwyciężyły
zawodniczki z Łaz. Najbardziej zacięta rywalizacja odbyła się ostatniego dnia zawodów, gdzie ostatecznie
I miejsce zajęła szkoła z Lesznowoli.
Otwarcie i zakończenie zawodów
uświetniła Pani Anna Łupińska – Dyrektor SP Łazy, która wręczyła medale
i podziękowała uczestnikom za udział.
Grzegorz Goss
Centrum Sportu w Gminie Lesznowola
Fot. SP Łazy i SP Mroków
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Ligowe zmagania
Po przeszło dwóch miesiącach 8 marca zakończyła się Lesznowolska Liga Piłki Nożnej dla roczników 2012/13, w której rywalizowało
ze sobą 10 drużyn podzielonych na dwie grupy.
Obejrzeliśmy wiele zaciętych i wyrównanych meczów, w których
dzieci uczyły i doskonaliły nie tylko grę w piłkę nożną, zwyciężały
i doświadczały porażek, ale także dobrze się bawiły.
Pierwsze miejsce w grupie A zajęli doświadczeni zawodnicy z klubu UKS Orlęta Mroków. W grupie B grały drużyny, dla których były
to pierwsze rozgrywki przeciwko innym zespołom, z bardzo dobrej
strony zaprezentował się Inter Łazy.
Kontynuacją Lesznowolskiej Ligi Piłki Nożnej będą rozgrywki na
Orliku w Łazach.
Fot. Artur Jabłonkowski

Piłkarski Kozaczek
29 lutego na hali sportowej w Mrokowie odbył się „Lesznowolski
Kozaczek’’ – indywidualne zawody piłkarskie.
Była to II edycja zawodów, w których udział wzięło 25 zawodników z rocznika 2010/11.
Zawody otworzył Rafał Skorek – Dyrektor Centrum Sportu w Gminie Lesznowola życząc wszystkim powodzenia oraz dobrej zabawy.
Uczestnicy rywalizowali między sobą w 5 konkurencjach: strzał
z woleja, strzał do bramki z matą celnościową, żonglerki, strzału do
bramki z przeszkodą oraz slalomu na czas.
Rywalizacja była bardzo wyrównana, jednak ostatecznie I miejsce
zajął Jan Dudziński z Interu Łazy, który łącznie zgromadził największą ilość punktów we wszystkich konkurencjach.
Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek oraz
pamiątkowy medal. Na najlepszych zawodników czekały nagrody
rzeczowe oraz statuetki Lesznowolskiego Kozaczka.
Grzegorz Goss
Centrum Sportu w Gminie Lesznowola
Fot. Krystian Kałucki
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u których potwierdzono obecność wirusa przyjechały z Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Obecnie, zgodnie z raportem WHO, w Polsce występuje lokalna transmisja koronawirusa, a sytuacja epidemiologiczna
jest dynamiczna. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, ciężki przebieg
choroby obserwuje się u około 15-20% osób zarażonych, a liczba
zgonów codziennie rośnie.

1. SARS-CoV-2 i COVID-19
Koronawirusy to rodzaj wirusów powodujących choroby dróg oddechowych, od łagodnych po bardzo poważne. Nazwa wzięła się od
specyficznego wyglądu wirusa, który ma kulisty kształt i zbudowany jest z otoczki białkowej z wypustkami przypominającymi koronę.
Odpowiedzialny za śmiertelne przypadki zapalenia płuc koronawirus 2019-nCoV (nazwany obecnie SARS-CoV-2) pojawił się pod koniec 2019 roku w Chinach. Pierwsze przypadki zanotowano w mieście Wuhan w prowincji Hubei. Wirus szybko się rozprzestrzenił po
Azji, dotarł do Europy, a następnie na pozostałe kontynenty. 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła PANDEMIĘ koronawirusa, co oznacza, że nowy wirus powoduje przedłużające się epidemie w wielu regionach świata.
Nowy koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem o wysokiej zakaźności. Wywołuje chorobę nazwaną COVID-19. Do zakażenia dochodzi
drogą kropelkową, czyli podczas kaszlu, kichania i mówienia. Zarazić się można także pośrednio – dotykając skażonych koronawirusem powierzchni, a następnie przenosząc go na dłoniach do organizmu. Objawy COVID-19 są podobne do grypy. U niektórych osób
choroba przebiega łagodnie, a u innych kończy się poważnym zapaleniem płuc. Chory z ciężkim przebiegiem COVID-19 wymaga hospitalizacji, tlenoterapii, podłączenia do respiratora. Na wystąpienie cięższych objawów choroby narażone są przede wszystkim osoby starsze
oraz osoby cierpiące na choroby przewlekłe, takie jak astma, cukrzyca
czy choroby serca. Do grupy ryzyka należą także chorzy onkologicznie i osoby z upośledzonym układem odporności. Uwaga – u części
osób zarażonych koronawirusem objawy mogą w ogóle nie występować. Niestety osoby bez objawów są źródłem zakażenia. Obecność wirusa w organizmie potwierdza się specjalistycznym testem.
W Polsce pierwszy przypadek osoby zarażonej koronawirusem potwierdzono 4 marca br. Tzw. pacjent „0” przyjechał z Niemiec, gdzie
wówczas było już dużo przypadków zachorowań. Kolejne osoby,
TEMAT WYDANIA

2. OBJAWY, POSTĘPOWANIE
Zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 objawia się najczęściej:
• wysoką gorączką,
• kaszlem,
• dusznościami.
Chorobie mogą towarzyszyć:
• bóle mięśni,
• zmęczenie.
Niektórzy chorzy skarżą się również na bóle brzucha i biegunkę. Do
katalogu objawów dodano także symptomy niespecyficzne, jak utrata węchu i smaku.
JEŻELI ŹLE SIĘ CZUJEMY I PODEJRZEWAMY U SIEBIE ZARAŻENIE KORONAWIRUSEM, NALEŻY ZADZWONIĆ NA INFOLINIĘ NFZ LUB DO
NAJBLIŻSZEJ STACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ I OPOWIEDZIEĆ O SWOICH OBJAWACH, LUB WŁASNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU UDAĆ SIĘ
DO NAJBLIŻSZEGO SZPITALA ZAKAŹNEGO.
NIE NALEŻY!
• Zgłaszać się do lekarza rodzinnego, najbliższej przychodni!
• Zgłaszać się do szpitala innego niż zakaźny!
• Korzystać z transportu publicznego i taksówek!
Biuletyn nr 68 (2020)
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JEŚLI NIE MASZ OBJAWÓW CHOROBY A MIAŁEŚ KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ KORONAWIRUSEM LUB CHORĄ, NATYCHMIAST ZADZWOŃ DO STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ I POWIADOM
O TEJ SYTUACJI. OTRZYMASZ INFORMACJĘ, JAK DALEJ POSTĘPOWAĆ.

W Warszawie funkcjonują 4 szpitale zakaźne:
1. Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37
TELEFON DO SZPITALA: (22) 335 52 61;
2. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128,
TELEFON DO SZPITALA: 261 817 519, 810 80 89;
3. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137,
TELEFON DO SZPITALA: (22) 508 20 00;
4. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A
TELEFON DO SZPITALA: (22) 317 92 31.
Ponadto na Mazowszu tzw. szpitale jednoimienne, czyli takie, do których przyjmowani są wyłącznie pacjenci z podejrzeniem koronawirusa znajdują się w Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach, Kozienicach, Ciechanowie oraz w Płocku.
WARTO WIEDZIEĆ! Obecnie większość przychodni i ośrodków
zdrowia w pierwszej kolejności udziela pomocy w systemie teleporady. Zasady funkcjonowania „swojej” przychodni należy
sprawdzić telefonicznie lub na stronie internetowej, przed udaniem się do placówki!

3. ZAPOBIEGANIE
– HIGIENA I DYSTANS SPOŁECZNY
Koronawirus SARS-CoV-2 jest nowym wirusem i obecnie nie ma jeszcze na niego leku ani szczepionki.
Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na
działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Oznacza to, że jeśli
wirus dostanie się na nasze dłonie, to możemy skutecznie pozbyć
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się go podczas mycia rąk wodą z mydłem lub preparatami na bazie 60% alkoholu. Częste i długie mycie rąk oraz przestrzeganie zasad higieny, ma więc kluczowe znaczenie w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Równie ważne jest ograniczenie kontaktów z innymi osobami i unikanie miejsc publicznych. Pamiętajmy, że wirus przenosi się drogą
kropelkową, a część osób przechodzi zakażenie bezobjawowo stanowiąc źródło zakażenia. W odpowiedzi na rozwój epidemii koronawirusa rząd wprowadził wiele obostrzeń dotyczących przemieszczania
się i zgromadzeń. Dla dobra swojego i swoich bliskich powinniśmy się
do nich stosować i ograniczyć do minimum wychodzenie z domu.
Warto także zadbać o swoją kondycję i wzmocnić odporność. Jeśli
nie unikniemy zachorowania, to przynajmniej sprawimy, że nasz organizm będzie lepiej przygotowany do walki z chorobą.

4. KWARANTANNA I IZOLACJA
Osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi, osoby podejrzane o zakażenie koronawirusem oraz osoby powracające z zagranicy, objęte są obowiązkową 14 dniową kwarantanną. Zgodnie
z najnowszymi przepisami, osoby objęte 14-dniową kwarantanną
odbywają ją w miejscu odosobnionym lub w miejscu zamieszkania, ale wówczas kwarantanna obejmuje wszystkich domowników.
Podczas kwarantanny nie można opuszczać domu i kontaktować
się z innymi osobami. Zakaz obejmuje także członków rodziny czy
znajomych, którzy pomagają w tym czasie np. w zakupach – torby
z zakupami czy leki należy zostawiać przed drzwiami. Osoby w kwarantannie muszą na bieżąco monitorować temperaturę ciała, a w
przypadku wystąpienia objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Przestrzeganie kwarantanny kontrolują służby porządkowe, wprowadzono także obowiązek używania aplikacji „Kwarantanna domowa”.
Uwaga – przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej
do 30 tys. zł na te osoby, które nie przestrzegają kwarantanny. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest indywidualna.
Warto wiedzieć! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości
spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają
przeznaczone lokale na kwarantannę.

TEMAT WYDANIA
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Jeszcze więcej ograniczeń i rygor sanitarny nakładany jest na osoby
znajdujące się w izolacji domowej, czyli osoby, u których potwierdzono testem obecność koronawirusa, ale z uwagi na brak objawów
lub łagodny przebieg choroby nie wymagają hospitalizacji i mogą
przebywać w domu.
Z mieszkańcami gminy Lesznowola objętymi obowiązkiem kwarantanny z urzędu kontaktuje się GOPS Lesznowola, niezwłocznie
po uzyskaniu od służb sanitarnych danych kontaktowych do tych
osób. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pomogą
w organizacji zakupów lub innych spraw bytowych, jeśli mieszkaniec
w kwarantannie nie może zorganizować tego we własnym zakresie.
TELEFON DO GOPS LESZNOWOLA W SPRAWACH KWARANTANNY: 22 757 92 32, CZYNNY W GODZ. 7.30-19.00.
Wiele restauracji, barów i innych punktów gastronomicznych, a także
sklepów z terenu gminy oferuje swoje usługi z dostawą do domów.
Warto skorzystać z tej możliwości nie tylko podczas kwarantanny,
ale by ograniczyć wychodzenie z domu. Wykaz firm świadczących
usługi z dostawą do klienta znajduje się na stronie Urzędu Gminy
www.lesznowola.pl.

5. WIARYGODNE ŹRÓDŁA INFORMACJI
Epidemia koronawirusa obok kwestii zdrowotnych dotyka wielu aspektów naszego życia. Pojawiają się obawy dotyczące bezpieczeństwa
ekonomicznego, zachowania ciągłości pracy czy edukacji. Niestety,
okres epidemii jest także polem do oszustw i nadużyć. Przykładem
są oferty sprzedaży produktów spożywczych o rzekomych właściwościach przeciwwirusowych, czy masek budowlanych sprzedawanych jako antywirusowe.
Warto korzystać ze sprawdzonych źródeł i wiarygodnych informacji.
Znajdziemy je przede wszystkim na stronach instytucji rządowych.
Również samorządy, jak Gmina Lesznowola, przygotowały zestawy
najważniejszych informacji. O bieżącej sytuacji epidemiologicznej kraju informuje Główny Inspektor Sanitarny, zaś Rząd uruchomił oficjalną stronę internetową poświęconą koronawirusowi, gdzie znajdują
się wszystkie aktualne informacje, zalecenia i proponowane wsparcie dla poszczególnych grup.
• Strona internetowa Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS)
– www.gis.gov.pl
• Strona rządowa poświęcona koronawirusowi
– www.gov.pl/koronawirus
• Informacje dla Przedsiębiorców
– www.biznes.gov.pl
– Infolinia ZUS (22) 560 16 00
• Szkoła, zasiłek, opiekuńczy, praca zdalna – informacje dla Rodziców
– www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow
• Uczelnia, przerwane zajęcia, nauka – informacje dla Studentów
i Uczniów
– www.gov.pl/web/nauka
– www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-uczniow-i-studentow
• Senior pod szczególną ochroną – informacje dla osób starszych
– www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-seniorów
– Gminny telefon interwencyjny 536 114 713
• Szpitale, infolinie – informacje dla Pacjentów
– www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali
– Strona Ministerstwa Zdrowia – www.gov.pl/zdrowie
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– Całodobowa infolinia NFZ 800 190 590
– Telefon alarmowy SANEPID Piaseczno 609 299 647
– Koronawirus i choroba nim wywołana – pytania i odpowiedzi https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady

skwery, ogrody botaniczne i zoologiczne, ogródki jordanowski, plaże. Nie można także korzystać z wypożyczalni rowerów miejskich.

6. STAN EPIDEMII
– OGRANICZENIA, OBOWIĄZKI, ZAKAZY
W odpowiedzi na wzrost zachorowań na koronawirusa, polski Rząd
wprowadzał kolejno – stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii
i dodatkowe obostrzenia dotyczące przemieszczania się i zgromadzeń.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych.
Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ograniczone
do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych
powinna wynosić, co najmniej 2 metry.
Przemieszczać się możesz w przypadku:
• dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług
związanych z zawodową działalnością, działalności rolniczej),
• opieki nad starszymi rodzicami i wolontariatu (pomocy seniorom, pomoc osobom przebywającym na kwarantannie),
• załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego jak zakupy, wykupienie leków w aptece, wizyta u lekarza.
Ważne! Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób,
z wyłączeniem rodzin, które mogą poruszać się w większych grupach.
Ważne! 2 metry – to minimalna odległość między pieszymi.
Obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między
pieszymi dotyczy także rodzin i bliskich. Z obowiązku są wyłączeni
rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także
osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać
i ich opiekunowie.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA
I PRZEWOŹNICY PRYWATNI
Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym i w pojazdach przewoźników prywatnych w samochodach
większych niż 9-osobowe.
Na czym polega? W pociągu, autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Część miejsc siedzących wyłączona z użytkowania dla zachowania odstępu miedzy
pasażerami. O dozwolonej liczbie pasażerów informuje kartka na
drzwiach pojazdu.

Ważne! Od 16 kwietnia wprowadzony zostaje obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej!

ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH
BEZ OPIEKI DOROSŁEGO
Ograniczenie dotyczy: przebywania osób do 18 roku życia poza
domem bez opieki dorosłego.
Na czym polega? Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki rodzica, opiekuna prawnego
lub innej osoby dorosłej.

ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW I INNYCH
PUBLICZNYCH OBIEKTÓW REKREACYJNYCH
Ograniczenie dotyczy: przebywania na terenach zielonych pełniących funkcje publiczne, jak parki, zieleńce, promenady, bulwary,
TEMAT WYDANIA

ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ
Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań,
imprez czy zebrań.
Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.
Wyłączone są: zakłady pracy.
Biuletyn nr 68 (2020)

33

KORONAWIRUS
KOŚCIÓŁ I UROCZYSTOŚCI RELGIJNE
Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym, przebywania w kościele.
Na czym polega? W Mszy św. lub innym obrzędzie religijnym nie
może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, z wyłączeniem
księży i osób sprawujących posługę jak ministranci czy organista, a w
przypadku pogrzebów pracownicy zakładu pogrzebowego.
Poza Mszą św. w kościele mogą przebywać jednocześnie 2 osoby.
Ważne! Msze niedzielne transmitowane są w TV i radiu, wiele parafii
uruchomiło transmisje Mszy św. przez Internet.

REŻIM SANIRARNY W ZAKŁADACH PRACY
Pracodawcy muszą zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa
swoim pracownikom.
• Stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone
od siebie, o co najmniej 1,5 metra.
• Pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć
dostęp do płynów dezynfekujących.
• Środki ochrony osobistej zapewnia pracodawca.

HANDEL I USŁUGI

• Targi
Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie
tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona
przez 3. Do jednego stanowiska mogą się ustawić maksymalnie
3 osoby. Np., jeśli na osiedlowym bazarze znajduje się 20 punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym czasie maksymalnie 60 klientów, po 3 przy każdym stanowisku.
• Placówki pocztowe
Na terenie poczty mogą przebywać w jednym czasie 2 osoby
przy każdym stanowisku pocztowym. Np., jeśli w placówce jest
5 okienek, wówczas w jednym czasie na jej terenie może przebywać maksymalnie 10 osób.
Ważne! W sklepach spożywczych obowiązuje nakaz używania
jednorazowych rękawiczek ochronnych.

ZAMKNIĘTE SALONY FRYZJERSKIE,
KOSMETYCZNE I TATUAŻU
Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu.
Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu, dotyczy także usług realizowanych w domu klienta.

GASTRONOMIA
GALERIE HANDLOWE
Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i centrów handlowych.
Na czym polega? Działalność handlową w galeriach handlowych
mogą prowadzić jedynie branże:
• spożywcza,
• kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania),
• artykułów toaletowych i środków czystości,
• wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
• artykułów remontowo-budowlanych,
• prasowa,
• artykułów dla zwierząt,
• paliw.
Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe,
ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz
i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw.
wyspy handlowe.

MARKETY BUDOWLANE
Na czym polega? W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU
I NA POCZCIE
Ograniczenie dotyczy: liczby klientów przebywających w jednym
czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie
Na czym polega?
• Sklepy i punkty usługowe
W sklepi (zarówno małym, jak i wielkopowierzchniowym), a także lokalu usługowym mogą przebywać maksymalnie 3 osoby
na jedną kasę/ punktów płatniczy. Np., jeśli w sklepie jest 5 kas,
to w tym samym czasie może w nim przebywać 15 klientów.
• Godziny dla seniorów
W godzinach od 10: 00 do 12: 00 sklepy i punkty usługowe mogą
przyjmować i obsługiwać wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich, również dla seniorów.
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Ograniczenie dotyczy: działalności restauracji, kawiarni, barów itp.
Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.
Obowiązuje do: odwołania.

EDUKACJA – ZDALNE NAUCZANIE
Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach i na uczelniach
Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte.
Lekcje i zajęcia odbywają się przez Internet za pomocą platform
e-learningowych.
Obowiązuje do: do 26 kwietnia 2020 r.
Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy
zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola,
szkoły lub klubu dziecięcego.

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
Ograniczenie dotyczy: działalności żłobków, klubów dziecięcych
i przedszkoli.
Zalecenia: Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli
jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie
ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, jak
również w umowie z rodzicami.
Obowiązuje do: do 26 kwietnia 2020 r.
Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy
zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola,
szkoły lub klubu dziecięcego.

KULTURA
Ograniczenie dotyczy: działalności instytucji kultury
Zalecenia: Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in.
muzea, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz inna stała działalność związana z kulturą. Do 26 kwietnia 2020 r. zawieszone są również zajęcia w szkołach artystycznych.
Obowiązuje do: odwołania.
Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny,
kluby fitness i kluby taneczne.
TEMAT WYDANIA
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GRANICE POLSKI
Ograniczenie dotyczy: przekraczania granic Polski przez cudzoziemców
Na czym polega? Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko
i wyłącznie:
• obywatele RP,
• cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli
RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
• osoby, które posiadają Kartę Polaka,
• dyplomaci,
• osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na
terenie RP lub pozwolenie na pracę,
• w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej – po uzyskaniu zgody Komendanta
Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie
określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35),
• cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do
przewozu towarów.
Ważne! Transport cargo działa normalnie.
Obowiązuje do: 3 maja 2020 r.

7. STAN EPIDEMII
– JAK FUNKCJONUJE GMINA?
 URZĄD GMIMY
Urząd Gminy Lesznowola pracuje w dni powszednie w niezmienionych godzinach urzędowania, ale jest zamknięty dla interesantów
(od 26 marca do odwołania). Kasa i punkt ksero są nieczynne.
Sposoby załatwiania spraw urzędowych w okresie zamknięcia Urzędu:
• platforma ePUAP
• telefonicznie – tel. 22 708 91 11
• e-mailem: gmina@lesznowola.pl, wojt@lesznowola.pl
W Urzędzie są obsługiwani Mieszkańcy w pilnych sprawach dotyczących rejestracji aktów stanu cywilnego (urodzenia, zgony, śluby) po
wcześniejszym umówieniu się i potwierdzeniu wizyty. Interesantów
obowiązują środki ochrony osobistej i dezynfekcja rąk – rękawiczki
oraz preparat odkażający dostępne są na miejscu. Nie ma możliwości przemieszczania się po Urzędzie – sprawy załatwiane są w wyznaczonej Strefie Klienta.

 GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli do odwołania
zawiesza:
• bezpośrednią obsługę klienta w budynku przy ul. Gminnej 66,
• wizyty pracowników socjalnych w terenie,
• świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz
asystenckich.
Kasa jest zamknięta – wypłaty świadczeń realizowane są przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

TEMAT WYDANIA
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• Dyżur telefoniczny GOPS Lesznowola
Zgodnie z dyspozycją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli uruchomił dyżur telefoniczny dla Mieszkańców wymagających
wsparcia. Telefon 22 757 92 32 jest czynny w godz. 7.30-19,00.
• Lesznowolska Baza Wolontariatu i Telefon Interwencyjny dla
Seniorów.
GOPS Lesznowola jest koordynatorem akcji pomocowej dla osób
starszych, samotnych, chorych, niesamodzielnych. Zapotrzebowanie
w tym zakresie należy zgłaszać pracownikom GOPS-u: tel. 22 757 92 32,
536 114 713.

 CENTRUM SPORTU W GMINIE LESZNOWOLA
• Wszystkie obiekty sportowe kubaturowe i zewnętrzne są zamknięte, zajęcia odwołane.
• Biuro Główne przyjmuje interesantów po telefonicznym umówieniu wizyt, godziny urzędowania bez zmian.
• W biurze przyjmowani są wyłącznie interesanci, których
wizyta została potwierdzona przez pracownika Centrum
Sportu.
• Interesanci będą przyjmowani w ustalonym wcześniej terminie, przed wejściem do siedziby Centrum Sportu, bez możliwości przemieszczania się po terenie biura. Umawianie wizyt:
tel. 22 272 96 10, e-mail kontakt@sportlesznowola.pl

 GMINNY OŚRODEK KULTURY
• Wszystkie placówki GOK, poza biurem głównym w Starej Iwicznej, są nieczynne.
• Godziny urzędowania biura głównego bez zmian, przyjęcia
interesantów zostały odwołane, sprawy załatwiane są telefonicznie i przez e-mail. Tel. 22 757 92 09, e-mail: gok@gok-lesznowola.pl
• Wszystkie zajęcia organizowane przez GOK Lesznowola są zawieszone do odwołania.
• GOK uruchomił warsztaty artystyczne on-line, dostępne na
Fanpage GOK na Facebooku.

 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

 EDUKACJA I OPIEKA
• Do 26 kwietnia br. nieczynne są szkoły, przedszkola, żłobki
i kluby dziecięce.
• Rekrutacja do klas pierwszych i przedszkoli w roku szkolnym
2020/2021 została wznowiona – termin przesyłania dokumentów to 12.04.2020.
• Rekrutację prowadzą szkoły i przedszkola.
• Informacje na stronach internetowych poszczególnych placówek edukacyjnych, lista szkół i przedszkoli na www.zopo.pl.

 SPORT I REKREACJA
• Gminne place zabaw, boiska, siłownie i inne zewnętrzne obiekty sportowo-rekreacyjne są zamknięte.
• Hale sportowe, sale fitness i siłownie są zamknięte.
• Zajęcia, treningi, mecze, zawody sportowe – zawieszone do
odwołania.
WSZYSTKIE IMPREZY KULTURALNE I SPORTOWE, KURSY, ZAJĘCIA W KLUBACH, SPOTKANIA W KOŁACH, WARSZTATY, PRÓBY ZESPOŁÓW I INNE
WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ URZĄD I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY ZOSTAŁY ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA.

• Wszystkie placówki są nieczynne.
• Wszystkie zajęcia organizowane przez Bibliotekę zostały odwołane. Biblioteka zaprasza na czytanie bajek on-line – na Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej.
• Biblioteka w Lesznowoli udostępnia swoim czytelnikom bezpłatny kod do bazy e-booków i audiobooków Legimi. Kontakt
w tej sprawie: biblioteka@bp-lesznowola.pl

 ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
• Godziny urzędowania bez zmian.
• Przyjęcia interesantów wyłącznie w sprawach pilnych, po telefonicznym umówieniu i potwierdzeniu wizyty. W celu umówienia wizyty należy dzwonić pod numer telefonu: 22 757 96
19 lub 22 757 74 09.
• Przyjęcia odbywają się w wyznaczonej strefie, nie ma możliwości przemieszczania się po budynku.

 LPK Sp. z o.o.
• Obowiązuje telefoniczne umawianie wizyt i zdalne załatwianie spraw. Informacje na stronie www.lpk-lesznowola.pl
• Kasa w siedzibie Przedsiębiorstwa jest zamknięta.
36

Biuletyn nr 68 (2020)

WAŻNE! Zachęcamy do korzystania z e-usług. Większość spraw urzędowych można załatwić pocztą elektroniczną i telefonicznie. Z uwagi na dynamiczną sytuację zachęcamy do śledzenia komunikatów
publikowanych na oficjalnych stronach urzędowych:
• www.lesznowola.pl
• www.zopo.pl
• www.gok-lesznowola.pl
• www.bp-lesznowola.pl
• www.sportlesznowola.pl
• www.gops-lesznowola.pl
TEMAT WYDANIA
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8. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO ZESPOŁU
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK) pełni zasadniczą
rolę w wypracowywaniu rekomendacji dla Wójta Gminy Lesznowola, przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 oraz
koordynacji działań mających na celu zapewnienie wsparcia Mieszkańcom Gminy.
Posiedzenia Zespołu odbyły się w następujących terminach:
30 stycznia, 28 lutego, 12 marca, 13 marca, 16 marca (dwa posiedzenia), 18 marca, 25 marca, 31 marca i 6 kwietnia.
Przewodniczącą GZZK jest Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik. Zespół
często obradował w rozszerzonym składzie, zapraszając do współpracy osoby, których wiedza merytoryczna stanowiła cenny udział
w procesie przygotowywania konkretnych rozwiązań. Podczas posiedzeń wypracowano kilkadziesiąt rekomendacji. Najważniejsze działania przedstawiamy poniżej.
• Przygotowanie informacji nt. zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zaleceń profilaktycznych na
podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS)
oraz wiarygodnych źródeł pozyskiwania wiedzy nt. przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem.
• Ustanowienie stałych kanałów kontaktu z Powiatowym Centrum
Zarządzania Kryzysowego, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, placówkami służby zdrowia na terenie Gminy Lesznowola.
• Dokonanie wyboru miejsca ewentualnej kwarantanny zbiorowej na obszarze Gminy Lesznowola.
• Przygotowanie wystąpienia Wójta Gminy Lesznowola do Sołtysów i Radnych o objęcie troską w swoim środowisku osób
starszych, samotnych i niesamodzielnych i zgłaszanie do GOPS
ewentualnych potrzeb w tym zakresie, dystrybucja pisma.
• Opracowanie wariantów reorganizacji pracy Urzędu, w tym
wprowadzenia pracy zdalnej przy zapewnieniu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ciągłości obsługi interesantów, opracowanie dokumentacji w tym
zakresie (zarządzenie, polecenia pracy zdalnej, oświadczenia).
• Wydanie przez Wójta Gminy Lesznowola dyspozycji w zakresie
zamknięcia obiektów związanych z kulturą i rekreacją, wprowadzenie (od 17 marca 2020 r.) w całym Urzędzie Gminy Lesznowola
pracy zdalnej, przygotowania organizacji pracy Urzędu z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów przy zapewnieniu
mieszkańcom niezbędnej pomocy, aktualizowania, pod kątem
przydatności dla mieszkańców, informacji na stronie internetowej Gminy oraz bieżącego wydawania pracownikom środków
dezynfekujących, a w strefie obsługi interesantów także środków ochrony osobistej.
• Opracowanie zasad współdziałania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lesznowola z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie zapewniania wsparcia osobom objętym
kwarantanną, starszym i niesamodzielnym.

Pomoc rzeczową dla Szpitala Św. Anny 9 kwietnia przekazała Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Akcję odkażania przystanków realizowali strażacy z gminnych OSP

Zdezynfekowano również teren wokół Urzędu i wejścia do budynku

TEMAT WYDANIA

Gmina zakupiła 25 000 atestowanych maseczek jednorazowych dla mieszkańców

• Opracowanie formalno-prawnych i organizacyjnych aspektów
funkcjonowania Lesznowolskiej Bazy Wolontariatu.
• Zakup, ze środków zarządzania kryzysowego, masek ochronnych dla OSP.
• Zaopatrzenie w środki dezynfekcyjne i ochrony osobistej pracowników GOPS.
• Zabezpieczenie środków ochrony osobistej dla wolontariuszy.
• Mycie i dezynfekcja wiat przystankowych na terenie Gminy (75
obiektów), w dniach 3-4 kwietnia I tura, 8-9 kwietnia II tura.
• Zakup atestowanych maseczek jednorazowych dla Mieszkańców Gminy Lesznowola (25 000 sztuk), ustalenie zasad dystrybucji przez Sołtysów maseczek wśród mieszkańców.
• Realizacja w dniach 8-9 kwietnia kolejnego etapu dystrybucji
żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
• Przesunięcie środków finansowych na cele zarządzania kryzysowego, darowizny rzeczowej dla służb medycznych, zakupu laptopów do pracy zdalnej dla szkół oraz ulg dla lokalnych
przedsiębiorców.
• Zakup środków ochrony osobistej: maseczek z filtrem FFP3,
rękawiczek jednorazowych i przyłbic oraz sprzętu gospodarczego, jako darowizna dla Służby Zdrowia – Szpitala Św. Anny w Piasecznie.
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bezobjawowo i w tym czasie są nośnikiem wirusa. Do tej grupy najczęściej zalicza się dzieci.
Zachęcamy do skontaktowania się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, który z myślą o Seniorach tworzy Lesznowolską Bazę
Wolontariatu. Wolontariusze zrobią zakupy, wykupią leki, czy pomogą z załatwieniu innych, niezbędnych spraw. Wolontariusze będą
wyposażeni w identyfikatory oraz w środki ochrony osobistej – rękawiczki i maseczki, a więc kontakt z nimi będzie bezpieczny. Pomocą
wolontariuszy będą objęte osoby powyżej 60. roku życia, osoby samotne, chore, niesamodzielne.
W związku z tym, że nie wszystkie osoby kwalifikujące się do pomocy w ramach wolontariatu mają dostęp do informacji, GOPS uruchomił telefon alarmowy 536 114 713, gdzie takie przypadki można zgłaszać. Niezwykle ważną rolę w tym procesie odgrywają sąsiedzi oraz
Sołtysi, którzy są lokalnymi koordynatorami działań pomocowych.

10. WSPARCIE
PSYCHO-LOGICZNE

9. SENIOR POD SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ
Statystyki pokazują, że grupą wiekową najbardziej narażoną na zarażenie koronawirusem i ciężki przebieg choroby są Seniorzy. To właśnie osoby starsze najczęściej cierpią na choroby przewlekłe i mają
mniejszą odporność, co sprawia, że znajdują się w grupie najwyższego ryzyka. Dlatego też zachęcamy Seniorów do ścisłego przestrzegania zaleceń dotyczących izolacji i pozostawania w swoich domach.
Kontaktowanie się z jak najmniejszą liczbą osób zmniejsza ryzyko zarażenia się koronawirusem. Trzeba pamiętać o tym, że unikanie kontaktu z osobami kichającymi, kaszlącymi czy wyglądającymi na chore
nie wystarczy. Niektóre osoby przechodzą zarażenie koronawirusem

Okres epidemii jest trudny dla nas
wszystkich. Troska o zdrowie i życie
swoje i najbliższych, brak dotychczasowej aktywności zawodowej
i społecznej, przymusowe przebywanie w domach, może wywołać
lęk i frustrację. W trudnych chwilach
Mieszkańcy Gminy mogą skorzystać
z bezpłatnych konsultacji z psychologiem czy terapeutą. Możliwe są
także porady prawne. Z braku możliwości kontaktu osobistego, konsultacje odbywają się w formie telefonicznej, mailowej i on-line. Pomoc
zorganizował Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli.
Opracowanie
Agnieszka Anna Adamus
Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami

Na podstawie materiałów: www.gov.pl, www.gis.gov.pl, www.stanzdrowia.pl, www.pap.pl, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ministerstwa Zdrowia.
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