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Szanowni Mieszkańcy,
drodzy Czytelnicy!
Przed nami Święta Wielkiej Nocy, które już
po raz drugi będziemy przeżywać w cieniu
koronawirusa. Niestety, w porównaniu
z ubiegłym rokiem, sytuacja epidemiczna jest
dużo gorsza – mamy trzecią falę pandemii
i bijemy rekordy zachorowań. Dlatego też
zachęcamy do lektury artykułów poświęconych
szczepieniom przeciwko COVID-19, które
znajdą Państwo w dziale dedykowanym Radzie
Seniorów oraz w Aktualnościach. W dziale
Warto wiedzieć przypominamy zasady
prawidłowej segregacji odpadów, a w dziale
Aktualności informujemy o postępach
w budowie światłowodu. W dziale Edukacja
zapraszamy na kolejną fotorelację ze Szkoły
Podstawowej w Zamieniu oraz podpowiadamy
jak ćwiczyć mowę z trzylatkiem.
To tylko niektóre tematy proponowane
w pierwszym w tym roku wydaniu Biuletynu,
do lektury którego serdecznie Państwa
zachęcamy!
Z życzeniami
zdrowych i bezpiecznych
Świąt Wielkanocnych
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Sołtys

– gospodarz, społecznik, lider
P

ojawili się na polskiej wsi już w XIII wieku i są jej ważną częścią do dzisiaj, choć ich rola i zadania zmieniały się z czasem.
11 marca obchodziliśmy ich święto – Dzień Sołtysa!

Sołtys to reprezentant społeczności wiejskiej i organ wykonawczy
sołectwa w jednym. Współpracuje z Wójtem oraz Radnymi i uczestniczy w obradach Sesji Rady Gminy. Jednak Sołtys to przede wszystkim osoba zaufania publicznego, którą mieszkańcy sami wybierają
raz na 4 lata na zebraniu wiejskim. Obecnie w Polsce mamy ponad
40 tys. sołtysów, prawie połowa z tej liczby to panie.
Obowiązki i kompetencje Sołtysa określa ustawa o samorządzie
gminnym, a przede wszystkim statut sołectwa. Sołtys jest przysłowiową „twarzą” sołectwa i reprezentuje interesy lokalnej społeczności,
zwołuje zebrania wiejskie i realizuje uchwały Zebrania Wiejskiego.

W jego kompetencjach jest także pobór podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości.
W dzisiejszych czasach rola sołtysa ewoluuje w stronę menagera, a jego aktywność jest często uwarunkowana specyfiką sołectwa.
Dobrym przykładem jest nasza Gmina, gdzie obok mniejszych, kameralnych sołectw, w których sąsiedzi dobrze się znają, funkcjonują duże i mocno zurbanizowane, jak Mysiadło, Nowa Iwiczna czy
Zgorzała i Zamienie, z dużą ilością nowych mieszkańców.
Sołtys nie działa sam – wspierają go członkowie Rady Soleckiej,
a modelowo powinni wszyscy mieszkańcy sołectwa.
Agnieszka Anna Adamus
Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia
Albert Einstein

Szanowni Państwo!
Sołtysi sołectw w Gminie Lesznowola
Mamy ogromny zaszczyt w imieniu Samorządu Gminy Lesznowola
oraz swoim własnym - złożyć Państwu bardzo serdeczne gratulacje i życzenia
z okazji Dnia Sołtysa.
Praca Sołtysa zasługuje na docenienie i wyrazy wdzięczności.
Na co dzień integrują Państwo lokalną społeczność oraz mobilizują do aktywności,
przyczyniając się tym samym do rozwoju Państwa sołectw i całej Gminy.
Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie
ych spraw społecznośc
c
i wysiłek wkładany w rozwiązywanie najpilniejszych
społeczności
lokalnej.
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Bożenna Korlak

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Przewodnicząca Rady Gminy

Wójt Gminy Lesznowola
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Spisz się,
bo liczysz się dla Polski!
1

kwietnia rozpocznie się największe i najważniejsze badanie polskiej statystyki publicznej, czyli Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań. Podczas spisu dowiemy się m.in. ilu nas jest, jacy jesteśmy i w jakich warunkach mieszkamy. Dane spisowe mają ogromne znaczenie dla przyszłości naszego kraju, województwa i gminy, dlatego tak ważne jest, żeby spisał się każdy z nas.
Spisy powszechne są przeprowadzane na całym świecie,
a ich rola jest nie do przecenienia. Właśnie dzięki spisom władze państwowe, regionalne i lokalne mają dostęp do informacji i danych niezbędnych do podejmowania działań na rzecz
społeczeństwa. Spisy ludności mają długą tradycję – w Polsce
tego rodzaju przedsięwzięcia są realizowane od ponad 200 lat!

− osoby bezdomne bez dachu nad głową – obywatele polscy i cudzoziemcy, mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia
niebędące mieszkaniami.
W przypadku osób niepełnoletnich spisu w ich imieniu dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

Uczcij 100-lecie pierwszego spisu
Niepodległej!
Pierwszym badaniem na ziemiach polskich, które przypominało współczesny spis powszechny, była „Lustracja dymów
i podanie ludności” przeprowadzona w 1789 r. na podstawie
decyzji Sejmu Czteroletniego. Jak można domyślić się z nazwy, liczono wtedy mieszkańców i „dymy”, czyli domy wyposażone w komin.
Pierwszy w pełni tego słowa znaczeniu spis powszechny
ludności odbył się w Polsce już po odzyskaniu niepodległości. Dla odradzającej się Rzeczpospolitej przeprowadzenie
spisu było jednym z priorytetów, ale ze względu na niezwykle trudną sytuację młodego państwa udało się go zorganizować dopiero w 1921 roku.
„Pierwszy Powszechny Spis Ludności” pokazał, że odrodzoną
Rzeczpospolitą zamieszkiwało 25,7 mln osób. Etniczni Polacy
stanowili niecałe 70% ludności, najliczebniejszą mniejszością
narodową byli Ukraińcy (15%).
Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbędzie się zatem równo w stulecie pierwszego spisu
powszechnego odrodzonej Polski.

Spisać musi się KAŻDY!
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. obowiązkowi spisowemu podlegają:
− Polacy mieszkający w Polsce mający miejsce zamieszkania (rozumiane jako miejsce zameldowania stałego lub
czasowego, bądź jako miejsce zamieszkania stałe lub
czasowe) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,
− cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu na to czy są
zameldowani, czy nie) w mieszkaniach, zamieszkanych
pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,
− Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się
z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na
stałe za granicę,
Biuletyn nr 72 (2021)
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Dlaczego spis jest tak ważny?
Inicjatywy spisowe podejmowane przez Sejm Czteroletni, jak i w momencie odradzania niepodległej Polski, wynikały z przeświadczenia, że wiedza o ludności, jej strukturze
i zróżnicowaniu, jest niezbędna dla sprawnego zarządzania
państwem. Dziś jest podobnie – prowadzenie jakichkolwiek
skutecznych działań w przestrzeni publicznej wymaga wiedzy i danych statystycznych.
Spisy powszechne odbywają się w Polsce co 10 lat. Na tyle
często, by dane spisowe były aktualne, ale jednocześnie możliwie rzadko, by minimalizować koszty i ograniczać konieczność angażowania czasu i uwagi mieszkańców.
Dane zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2021 będą służyć do planowania i podejmowania działań we wszystkich najważniejszych dla kraju sferach: w polityce rodzinnej, mieszkaniowej, edukacyjnej,
zdrowotnej a nawet transportowej.
Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy proszeni o podanie miejsca zamieszkania oraz lokalizację miejsca pracy. Dzięki temu statystycy sprawdzą, jak wyglądają
dojazdy do pracy na poziomie kraju, województwa, a nawet gminy. To z kolei pozwoli władzom lokalnym poznać
potrzeby transportowe mieszkańców i organizować połączenia w regionie.
Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechnemu poznamy
dokładnie przede wszystkim sytuację demograficzną polskiego społeczeństwa i naszej gminy, a także przyjrzymy
się najważniejszym wyzwaniom związanym z tym tematem: z jednej strony urodzeniom i dzietności, z drugiej zaś
coraz intensywniejszemu starzeniu się naszego społeczeństwa. Spis to również jedyne badanie dające pełny obraz
poziomu wykształcenia wszystkich mieszkańców, niepełnosprawności, wyznania czy narodowości.

Najlepiej przez Internet
– w domu lub w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie pierwszym w historii polskich spisów ludności, w którym
PODSTAWOWĄ I OBOWIĄZKOWĄ metodą będzie samospis internetowy. W ten sposób statystyka publiczna wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom dotyczącym możliwości
elektronicznego załatwiania spraw urzędowych.
Dzięki aplikacji spisowej można się spisać wygodnie i bezpiecznie w domu o dowolnej porze dnia, a nawet nocy. Aplikacja spisowa będzie dostępna na stronie internetowej: https://
spis.gov.pl/ od 1 kwietnia do końca spisu.
Osoby, które nie mają w domu komputera i Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. W każdej gminie
w Polsce będzie funkcjonować miejsce do samospisu internetowego, będzie też można liczyć na wsparcie wyznaczonego
pracownika Urzędu. Ze względu na ograniczenia epidemiczne, warto wcześniej zadzwonić do Urzędu Gminy/Miasta i zapytać o możliwość spisania się.
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Rachmistrz osobiście
lub telefonicznie
Z osobami, które nie spiszą się przez Internet skontaktuje się
rachmistrz spisowy. W sumie na terenie województwa mazowieckiego będzie ich 2,5 tys., z czego 750 w Warszawie. Osoby
będące rachmistrzami przeszły specjalne szkolenie zakończone egzaminem. Musiały też złożyć przysięgę zachowania tajemnicy statystycznej – nie wolno im pod żadnym pozorem
ujawniać i przekazywać informacji uzyskanych podczas wywiadów spisowych.
Praca rachmistrzów spisowych będzie się odbywać na dwa
sposoby: poprzez wywiad bezpośredni i telefoniczny. Forma
prowadzonych wywiadów będzie zależeć od sytuacji epidemicznej oraz preferencji rachmistrzów.
W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza warto
skontaktować się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99
99 (dostępna od 15 marca).
WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub zadzwoni rachmistrz spisowy, musimy się zgodzić na rozmowę i nie możemy już
poprosić o możliwość samodzielnego spisania się przez Internet. Dlatego warto jak najszybciej skorzystać z aplikacji
spisowej i wypełnić obowiązek spisowy w dogodnym dla
siebie momencie.

Nie będzie sprawdzany
majątek ani telewizory!
W trakcie spisu powszechnego nie będą zbierane ŻADNE
informacje dotyczące majątku, oszczędności czy posiadanych kosztowności. Również w części formularza dotyczącej zasobów mieszkaniowych NIE BĘDZIE pytań o wartość
nieruchomości.
Rachmistrz może zadawać pytania WYŁĄCZNIE zawarte
w formularzu spisowym. Nie ma zatem np. prawa sprawdzać,
czy mamy w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny i czy
opłacamy za niego abonament.
Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś wątpliwości i woli mieć
samodzielną kontrolę nad treścią odpowiedzi w formularzu
spisowym, powinien wybrać aplikację spisową i jak najszybciej ją wypełnić.
Mieszkańców województwa mazowieckiego zachęcamy do
śledzenia strony internetowej Urzędu Statystycznego w Warszawie – będą na nich czekać ciekawe konkursy z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania!
Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.

AKTUALNOŚCI

Co i jak?
MINI INFORMATOR MIESZKAŃCA
Czasowa zmiana trasy linii L-4
W związku z przebudową i zamknięciem ulicy Szkolnej dla ruchu
kołowego na odcinku od ulicy Poprzecznej do ulicy Krasickiego,
od 15 marca br. do odwołania linia L-4 zostaje skierowana na trasę objazdową w obu kierunkach. Autobusy będą kursowały ul.
Postępu i ul. Słoneczną. Zawieszono przystanki POSTĘPU 01 i 02
oraz NOWA WOLA 01 i 02. W rejonie skrzyżowania ul. Krasickiego z ul. Postępu uruchomiono zastępczy przystanek, który będzie obowiązywał jako warunkowy dla linii L-4 w kierunku Mysiadła. Więcej informacji na stronie https://www.wtp.waw.pl/.

Nieodpłatna pomoc prawna

W 2021 r. w okienku kasowym w Urzędzie Gminy Lesznowola płatności będzie można dokonywać tylko i wyłącznie za pośrednictwem karty płatniczej. Gotówkowe wpłaty i wypłaty zostały zlikwidowane. Za odpady komunalne i inne czynności urzędowe,
będzie można zapłacić gotówką w znajdującej się w budynku
Urzędu placówce Poczty Polskiej (z prowizją) lub w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej oddział w Lesznowoli (bez prowizji).

Z powodu pandemii koronawirusa porady prawne dla mieszkańców powiatu do odwołania udzielane są telefonicznie i mailowo. W celu uzyskania porady w formie telefonicznej lub mailowej
należy przesłać informację z wnioskiem o kontakt telefoniczny
lub mailowy na adres e-mail: poradnictwo@npp.piaseczno.pl
podając tematykę wnioskowanej porady, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail do prowadzenia korespondencji poradniczej.
Na terenie gminy punkt bezpłatnej pomocy prawnej mieści się
w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Magdalence i podobnie jak w całym powiecie, działa wyłącznie w trybie zdalnym. Telefon 509 358 460 czynny jest w godz. 13.30 – 17.30 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych
od pracy. Wniosek o pomoc można przesłać również na adres:
biuro@fundacjaepb.pl.

Decyzje podatkowe 2021

Dopłaty dla rolników – tylko elektronicznie

Nie otrzymałeś do 15 marca decyzji podatkowej? Koniecznie
skontaktuj się mailowo lub telefonicznie z Referatem Realizacji
Podatków i Opłat Urzędu Gminy Lesznowola.
• Tel. (22) 708 91 41, (22) 708 91 42, (22) 708 92 15
• E-mail: podatki@lesznowola.pl.

Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia wniosku o przyznanie
płatności na dany rok (płatności bezpośrednie i płatności obszarowe PROW) w wersji papierowej czy też złożenia w takiej wersji
Oświadczenia potwierdzającego brak zmian. Wniosek na dopłaty 2021 można złożyć tylko w wersji elektronicznej. Więcej informacji: www.arimr.gov.pl oraz www.lesznowola.pl.

Kasa w Urzędzie – nowe zasady

Przypominamy również o konieczności poinformowania Urzędu
Gminy Lesznowola o zmianie adresu zameldowania/zamieszkania/do korespondencji.

Tu MIESZKAM, tu rozliczam PODATKI!
Zachęcamy wszystkich Mieszkańców do rozliczania zeznań podatkowych (PIT) za 2020 rok w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie. Dzięki wpływom z podatku PIT od swoich Mieszkańców,
Gmina może realizować nowe zadania, m.in. z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej tj. transportu publicznego, oświaty, kultury, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego czy
wsparcia seniorów.
Co zrobić, żeby Twój podatek trafił do Twojej gminy?
• KROK 1. W zeznaniu rocznym (PIT) wskaż GMINĘ LESZNOWOLA jako miejsce zamieszkania.
• KROK 2. Rozlicz podatek PIT w URZĘDZIE SKARBOWYM
w PIASECZNIE.
• KROK 3. Wypełnij bezpłatnie zgłoszenie aktualizujące ZAP-3
w części dotyczącej miejsca zamieszkania i dołączyć je do zeznania podatkowego.

KRUS zaprasza dzieci rolników
do konkursu na rymowankę
Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego.
Pracę konkursową należy przesłać na adres: Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa (z dopiskiem Konkurs na rymowankę) do 9 kwietnia pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:
rymowanka@krus.gov.pl (w temacie należy wpisać Konkurs
na rymowankę – Imię i nazwisko dziecka). Więcej informacji:
www.krus.gov.pl.
Opracowanie
Mateusz Ryczywolski
Referat Promocji
i Komunikacji z Mieszkańcami
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AKTUALNOŚCI

Organizacja pracy Urzędu
w czasie epidemii
W

związku pogarszającą się sytuacją epidemiczną na Mazowszu
i w naszym powiecie, Urząd Gminy Lesznowola do minimum
ograniczył przyjęcia Interesantów. Rekomendujemy załatwianie spraw
drogą elektroniczną i telefoniczną.
Załatwianie spraw przez Interesantów, osobiście w Urzędzie Gminy jest
możliwe wyłącznie w pilnych sprawach z zakresu:
• rejestracji stanu cywilnego;
• ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz ewidencji działalności gospodarczej;
• świadczenia usług komunalnych;
• administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.);
• ochrony środowiska, w tym dotyczące: decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283
ze zm.) oraz decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na – podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.).

Obowiązuje telefoniczna lub mailowa rejestracja wizyt – Interesanci będą przyjmowani
w Urzędzie po wcześniejszym umówieniu się
z urzędnikiem i w wyznaczonym przez niego terminie.
Osoby wchodzące do Urzędu obowiązuje reżim sanitarny – pomiar temperatury przy
wejściu oraz dezynfekcja rąk. Na terenie Urzędu można poruszać się wyłącznie w maseczkach zasłaniających usta i nos. Przy wejściu
do Urzędu pracownicy ochrony wydają Interesantom przepustki i kierują do wyznaczonych punktów obsługi. Mieszkańcy umówieni
na wizyty bezpośrednie w Urzędzie nie będą
mogli jak do tej pory oczekiwać na przyjęcie
wewnątrz budynku, w korytarzu przy placówce pocztowej. Prosimy o przestrzeganie ustalonej godziny wizyty.
Dla bezpieczeństwa Mieszkańców, pod
koniec marca zostały wprowadzone krótkie
przerwy techniczne w celu przeprowadzenia
dezynfekcji punktów obsługi Interesanta i pomieszczeń ogólnodostępnych.
Agnieszka Anna Adamus
Kierownik Referatu Promocji
i Komunikacji z Mieszkańcami

UMAWIANIE WIZYT W URZĘDZIE GMINY LESZNOWOLA
• Urząd Stanu Cywilnego
tel. (22) 708 91 22 lub e-mail: usc@lesznowola.pl;
• Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencji
– Meldunki – tel. (22) 708 92 19 lub e-mail: ewidencjaludności@lesznowola.pl;
– Ewidencja działalności gospodarczej – tel. (22) 708 92 20;
• Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
tel. (22) 700 01 01 lub e-mail: rok@lesznowola.pl;
• Referat Gospodarki Komunalnej
tel. 512 582 128 lub 513 525 302;
• Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
tel. (22) 708 92 03 lub e-mail: rup@lesznowola.pl;
• Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. (22) 708 91 28 lub e-mail: rsr@lesznowola.pl.
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AKTUALNOŚCI

Szczepienia

przeciwko COVID-19

W styczniu 2021 roku rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień. Szczepienia realizowane są zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych grup wiekowych i zawodowych, ogłaszanym przez
Ministerstwo Zdrowia. Na terenie naszej gminy szczepienia realizowane są w pięciu placówkach.
• SALUS Sp. z o.o.
Ośrodek Zdrowia w Mrokowie, ul. Józefa Górskiego 4, 05-552 Mroków
tel. (22) 756 15 92, (22) 756 12 38; e-mail: mrokow@salus-mrokow.pl
• SALUS Sp. z o.o.
Ośrodek Zdrowia w Magdalence, ul. Słoneczna 273, 05-506 Magdalenka
tel./faks (22) 757 99 64, tel./faks (22) 727 12 84; e-mail: magdalenka@salus-mrokow.pl
• TOLEK Przychodnia dla Dzieci Sp. z o. o.
ul. Postępu 7, 05-500 Nowa Wola
tel. 787 033 133, e-mail: szczepienia@tolek.info
• LUX MED Sp. z o. o.
Centrum Medyczne LUX MED, ul. Nowa 4A, 05-500 Stara Iwiczna
tel. (22) 33 22 888, (22) 715 96 00
• LOTUS MEDICAL CENTER Sp. z o. o.
ul. Nadrzeczna 3B lok. B15, 05-552 Wólka Kosowska
tel. 502 771 721, (22) 708 98 99, (22) 708 98 66; e-mail: infor.lotusmc@gmail.com
W przypadku szczepień nie obowiązuje rejonizacja – możemy wybrać i zarejestrować się do dowolnej placówki. Więcej informacji na temat szczepień przeciwko COVID-19 znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie. Można je także uzyskać dzwoniąc na bezpłatną, całodobową infolinię 989.

Transport gminny
Mieszkańcy naszej gminy, którzy mają trudności w samodzielnym dotarciu do
punktów szczepień przeciwko COVID-19, w tym osoby niepełnosprawne, mogą
skorzystać z bezpłatnego transportu organizowanego przez Gminę.
Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej 3 dni przed planowanym szczepieniem,
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00 pod numerem naszej
gminnej infolinii (22) 708 91 96.
Pracownicy obsługujący infolinię odpowiedzą również na Państwa pytania dotyczące szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Specjalistyczny dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19 realizowany jest przy
współpracy z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
oraz z firmą TOMAG z Pruszkowa.
Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego transport może być realizowany
na obszarze gminy. W wyjątkowych przypadkach, gdy szczepienie będzie wykonywane poza granicami naszej gminy, realizujemy transport nie dalej niż 20 km
od granic gminy Lesznowola.
Przyjdź przygotowany!
Przygotowując się na szczepienie przeciwko COVID-19 zachęcamy Państwa, żeby
przed wizytą wypełnić obowiązkową ankietę Kwestionariusz wstępnego wywiadu
przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19.
Możemy znacznie skrócić czas pobytu w przychodni w dniu szczepienia, jeżeli
zgłosimy się do punktu szczepień z już wypełnioną ankietą. Poniżej link do formularza ankiety obowiązujący we wszystkich punktach szczepień.
https://szczepienia.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/kwestionariusz_szczepienia_z_oswiadczeniem.pdf
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AKTUALNOŚCI

Dopłaty do czynszu

z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
Z dniem 5 stycznia br. weszła w życie przyjęta przez Sejm RP ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Wprowadza ona nowy instrument
wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych
o tzw. „dopłatę do czynszu”.
Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego
i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o taką dopłatę traktować należy jak „zwykły” dodatek mieszkaniowy. Jedyne różnice, które są
uwzględniane w procedurze jego przyznawania i wypłacania wynikają z art. 15zzzic-15zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi
różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną
zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy
powiększony o „dopłatę do czynszu”?
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego
(nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).
Wnioskodawca musi spełniać następujące wymagania:
• średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej 25% niższy niż
średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.;
• wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (lokal mieszkalny zajmowany przez najemcę w dniu składania wniosku nie musi być tym
samym lokalem mieszkalnym zajmowanym przed 14 marca
2020 r.);
• wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony
dodatek mieszkaniowy;
• wnioskodawca musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

Jak i do kiedy złożyć wniosek
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy, na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek
o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.
Wniosek taki składa się nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.
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Do wniosku należy dołączyć:
• oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego
ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
• oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek
mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków,
o których mowa w art. 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca
2020 r. oraz ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek
mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu);
• dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu
opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy
powiększony o dopłatę do czynszu (np. umowa najmu lokalu
mieszkalnego).
Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku z adnotacją,
a w przypadku gdy jest on wyższy niż czynsz opłacany na dzień 14
marca 2020 r. – ustala się go według stanu na dzień 14 marca 2020 r.

WAŻNE!
Niespełnienie przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy
powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa
w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nie
wyklucza przyznania mu dodatku mieszkaniowego bez dopłaty
do czynszu. Jeżeli wnioskodawca nie spełnia wspomnianych warunków, a spełnia warunki otrzymania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego, wówczas należy mu przyznać dodatek bez dopłaty.
O dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może
wystąpić osoba, której już jest wypłacany „zwykły” dodatek mieszkaniowy. Okres wypłaty tego „zwykłego” dodatku mieszkaniowego skraca się do miesiąca poprzedzającego pierwszą wypłatę przyznanego
dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.
Na podstawie art. 15zzzii ust. 1w związku z art. 15zzzib ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
może zostać przyznany z mocą wsteczną. W takim przypadku wniosek o przyznanie dodatku musi być złożony nie później niż w dniu
31 marca 2021 r.
Lucyna Ołów
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli

AKTUALNOŚCI

Światłowód

– informacje o inwestycjach Orange Polska

W

związku z licznymi pytaniami Czytelników przedstawiamy aktualne informacje dotyczące budowy sieci
światłowodowej przez firmę Orange Polska i dostarczenia
szybkiego Internetu dla Mieszkańców naszej Gminy.

Szanowni Państwo!
W związku z porozumieniem zawartym w dniu 16.03.2020 r. pomiędzy Urzędem Gminy Lesznowola a Orange Polska, dotyczącym
współpracy w zakresie budowy sieci światłowodowej na terenie
gminy, przesyłamy status realizacji inwestycji, która zgodnie z wcześniejszą informacją dotyczy wszystkich miejscowości na terenie
gminy Lesznowola.
Prace podzielone są na projekty:
1. realizacja inwestycji z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), współfinansowanego ze środków unijnych;
2. inwestycje ze środków własnych.
Inwestycje realizowane są sukcesywnie, a wszelkie prace zgodnie
z obecnym planem zakończą się do końca roku 2021. Orange Polska wziął pod uwagę priorytety, zgłaszane przez Urząd Gminy Lesznowola, między innymi Łazy, Wilcza Góra i Władysławów. W wielu
miejscowościach prace są już na ukończeniu lub w trakcie wykonania projektu technicznego.
Dokładamy wszelkich starań aby spełnić oczekiwania społeczności lokalnej, dotyczące budowy sieci światłowodowej i dostarczenia
superszybkiego Internetu na terenie gminy Lesznowola.
Inwestycje Orange Polska realizowane są do granicy działek bez
ponoszenia dodatkowych opłat przez mieszkańców z uwzględnieniem wymaganej zgody zarządcy lub właściciela nieruchomości. Odmowa uniemożliwia realizację inwestycji.
W pierwszym etapie projektu dostarczyliśmy sieć światłowodową
do szkół oraz placówek edukacyjnych zakwalifikowanych do projektu.
Drugi etap projektu POPC objął budowę sieci światłowodowej do
gospodarstw domowych. W ramach projektu POPC objęliśmy zasięgiem 574 gospodarstwa domowe. W zakresie inwestycji własnych
sieć światłowodowa dotarła już do 1277 domostw. Łącznie wybudowaliśmy sieć dla 1851 gospodarstw domowych.
Z uwagi na wiele zapytań ze strony mieszkańców, szczególnie
z miejscowości Łazy, Wilcza Góra i Władysławów, przedstawiamy
dokładny harmonogram prac w tych miejscowościach.

I. Łazy
Obecnie z superszybkiego Internetu w Łazach może korzystać już
ponad 40 gospodarstw domowych w obrębie ulic: Wiejska, Rolna,
Łączności i Księdza Kanonika Henryka Słojewskiego. Dalsze prace
w Łazach będą prowadzone według poniższego harmonogramu:
1. II kwartał 2021 r. – planowane podłączenie 859 gospodarstw
domowych, inwestycja obejmie swoim zasięgiem następujące
ulice: Agatowa, Aleja Krakowska, Bażantowa, Bliska, Bursztynowa, Cicha, Daleka, Dobra, Działkowa, Familijna, Filmowa, Iryso-

wa, Jasna, Kameralna, Koncertowa, Kręta, Krótka, Kryształowa,
Księdza Kanonika Henryka Słojewskiego, Lipowa, Łączności, Makowa, Mała Masztowa, Miła, Muzyczna, Podleśna, Poetycka, Polna, Posępna, Projektowana, Promyka, Przyjazna, Rolna, Różana,
Sasanki, Sezamkowa, Skowronka, Skrajna, Sosnowa, Środkowa,
Teatralna, Tęczowa, Wiejska Wrzosowa.
2. III kwartał 2021 r. – planowane podłączenie 745 gospodarstw
domowych, inwestycja obejmie swoim zasięgiem następujące
ulice: Aleja Krakowska, Alternatywy, Boczna, Brylantowa, Cicha,
Diamentowa, Dolna, Grażyny, Gruntowa, Jabłoniowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Lokalna, Łączności, Marzeń, Perłowa, Perspektywy, Platynowa, Pozytywna, Produkcyjna, Przyszłości, Rubinowa,
Słowicza, Spokojna, Szafirowa, Szklarniowa, Szmaragdowa, Turkusowa, Usługowa, Wąska, Zacisze, Złota.

II. Wilcza Góra
Prace w Wilczej Górze będą prowadzone według poniższego harmonogramu.
1. II kwartał 2021 r. – planowane podłączenie 36 gospodarstw
domowych, inwestycja obejmie swoim zasięgiem następujące
ulice: Anielska, Baśniowa, Borowa, Księżycowa, Żwirowa.
2. III kwartał 2021 r. – planowane podłączenie 95 gospodarstw
domowych, inwestycja obejmie swoim zasięgiem następujące ulice: Magiczna, Polnego Wiatru, Postępu, Przyleśna, Wojska
Polskiego.
3. IV kwartał 2021 r. – planowane podłączenie 536 gospodarstw domowych, inwestycja obejmie swoim zasięgiem następujące ulice: Anielska, Baśniowa, Borowa, Czarodziejska, Gajowa,
Jasna, Jelenia, Klimka Bachledy, Księżycowa, Magiczna, Niebiańska, Nieziemska, Piaszczysta, Polna, Polnego Wiatru, Przyleśna,
Rajska, Sadzawki, Zaciszna, Żwirowa.

III. Władysławów
Prace we Władysławowie będą prowadzone według poniższego harmonogramu.
1. II kwartał 2021 r. – planowane podłączenie 47 gospodarstw domowych, inwestycja obejmie swoim zasięgiem następujące ulice: Afrodyty, Błękitna, Cicha, Leśnej Brzozy, Leśnych
Ptaków
2. III kwartał 2021 r. – planowane podłączenie 145 gospodarstw domowych, inwestycja obejmie swoim zasięgiem następujące ulicę Wojska Polskiego
3. IV kwartał 2021 r. – planowane podłączenie 200 gospodarstw domowych, inwestycja obejmie swoim zasięgiem następujące ulice: Afrodyty, Cicha, Motocyklistów, Pełni Księżyca,
Piaszczysta, Polna, Porannej Rosy, Przedwiośnia, Przytulna, Radosna, Szkarłatna, Zielona, Żwirowa
UWAGA – liczba gospodarstw domowych może ulec zmianie w przypadku braku zgód na budowę sieci światłowodowej.
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Należy podkreślić, iż przyłącza do budynków realizowane są na
koszt Orange Polska, w technologii światłowodowej, umożliwiającej dostęp do Internetu na poziomie nawet do 1 Gbps. Klienci ponoszą jedynie koszty związane z korzystaniem z wybranych
przez siebie usług.
W przypadku pytań prosimy o przesłanie informacji na adres
mailowy cyfrowalesznowola@orange.com lub kontakt z Urzędem Gminy.
Z ramienia Gminy Lesznowola sprawy inwestycji światłowodowych prowadzi Pan Marcin Kania, Zastępca Wójta Gminy Lesznowola. Dane do kontaktu: tel. (22) 708 91 33, 694 640 431, e-mail:
marcin.kania@lesznowola.pl.

Kolejny komunikat już za miesiąc. Liczymy na Państwa zainteresowanie dostępem do superszybkiego Internetu.
Orange Polska S.A.

Wspierajmy się lokalnie!

Rozlicz PIT i przekaż 1%
Z

achęcamy do rozliczania podatku PIT za pomocą programu dedykowanego dla Mieszkańców Gminy Lesznowola i przekazywania 1% na rzecz organizacji działających na naszym terenie.

Lesznowola przystąpiła do projektu „Wspieraj lokalnie” realizowanego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych,
dzięki czemu Mieszkańcy gminy mają możliwość rozliczenia deklaracji PIT za 2020 rok za pomocą specjalnie utworzonego,
bezpłatnego programu.
Wystarczy kliknąć w link https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-lesznowolola i przejeść do rozliczenia PIT-u.
Dzięki projektowi „Wspieraj lokalnie”
można nie tylko szybko i łatwo rozliczyć
podatek dochodowy. Program umożliwia
również przekazanie 1% naszego podatku dla organizacji, która posiada status Organizacji Pożytku Publicznego na terenie
Gminy Lesznowola. Rozliczenie podatku
z programem PITax Łatwe podatki to nie
tylko szansa wsparcia lokalnych organizacji, to także, poprzez wpisanie adresu zamieszkania Gminy Lesznowola, sposób na
to, aby wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych trafiły z powrotem do
Mieszkańców gminy.
Lista organizacji i sąsiadów potrzebujących naszego wsparcia znajduje się również na stronie Urzędu Gminy
www.lesznowola.pl w zakładce Dla niepełnosprawnych.
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Nowe zasady

egzekucji podatkowej
N

owelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji wiąże się m.in. ze znacznym wzrostem
opłat egzekucyjnych. Osoby które nie zapłaciły podatku,
w tym także opłat za odbiór odpadów, będą obciążane dodatkowymi kosztami. Zmiany obowiązują od 20 lutego br.
Prace nad „modernizacją” (takiego sformułowania używali Ci,
którzy na co dzień pracowali dokumentem) tej ważnej dla podatników ustawy trwały od ponad dwóch lat. Ostatecznie, po
zmianach w 2020 roku, w dniu 20 lutego 2021 roku weszła
w życie nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji („u.p.e.a.”). O ile wcześniejsze zmiany
można było nazwać „kosmetycznymi” bo dotyczyły w dużej
mierze aktualizacji przepisów do zmian publikowanych w innych ustawach czy rozporządzeniach, to obecne zmiany są
prawdziwą rewolucją.

Kluczowe zmiany
Zmiany dotyczą przede wszystkim tytułów wykonawczych
– czyli dokumentów, które są przekazywane do urzędów skarbowych i są pierwszym etapem wszczęcia egzekucji administracyjnej. Zmiany te dotyczą formularzy, typów tytułów, które
mają zastosowanie jeżeli będzie konieczność dokonania wpisu w hipotece czy innych sytuacjach.
Co do zasady tytuły wykonawcze miały być przekazywane już
wyłącznie drogą elektroniczną, co znacznie ograniczyłoby czas
przesyłania, a przede wszystkim usprawniłoby pracę urzędów
skarbowych. Dane w nich zawarte zaciągałyby się automatycznie do wewnętrznych systemów podatkowych. W praktyce ten
moduł jeszcze nie działa, ale jest realna szansa, że jeszcze przed
wakacjami zostanie całkowicie wdrożony.
Druga istotna zmiana dotyczy sporządzania upomnień oraz
obowiązków Wierzyciela – Gminy co do treści upomnień. Szczególnie ważną kwestią jest obowiązek nałożony na podatnika
w zakresie aktualizacji adresu zamieszkania lub siedziby oraz konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku. Upomnienia generowane automatycznie nie muszą być podpisywane – wystarczy
umieścić na nich dane osoby, która sporządza upomnienie i jest
upoważniona do działania w imieniu gminy. Upomnienia muszą
być wysyłane niezwłocznie, jeżeli kwota zadłużenia przekracza
116,00 zł (10-ciokrotność kosztów upomnienia). Jeżeli podejmowane będą działania informacyjne – zawiadomienie o zadłużeniu – to upomnienie musi być wysłane przed upływem
21 dni od podjęcia tych czynności. Zostały także wskazane obligatoryjne elementy upomnienia, przykładowo numer PESEL
czy pouczenia związane z trzecią – najbardziej dotkliwą zmianą w ustawie, dotyczącą wprowadzenia nowych zasad pobierania opłat egzekucyjnych.

Opłaty egzekucyjne
W świetle aktualnie obowiązujących przepisów samo przekazanie do urzędu skarbowego tytułu wykonawczego, będzie
wiązało się z poniesieniem przez Zobowiązanego – czyli osobę, która nie zapłaciła podatku (także opłat za odbiór odpadów) – dodatkowych kosztów.
• Wszczęcie postępowania egzekucyjnego, czyli przesłanie
tytułu wykonawczego do urzędu skarbowego, to koszt
40,00 zł.
• Jeżeli na podstawie tego tytułu nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej opłata ta zostanie podwyższona do
100,00 zł.
• Są to opłaty za jeden tytuł wykonawczy – każdy następny tytuł wykonawczy to kolejne 100 zł.
• Prawo dopuszcza możliwość łączenie zaległości w jednym
tytule wykonawczym, ale tylko za dany rok podatkowy.
To jednak nie koniec kosztów. Osoba która nie zapłaci podatku bezpośrednio do gminy zostanie obciążona także opłatą egzekucyjną – może być to 10% lub 5% – w zależności od tego,
czy zapłata zostanie wyegzekwowana, czy też nastąpi zapłata
bezpośrednio do urzędu skarbowego lub wierzyciela. Ponadto
Zobowiązany zostanie obciążony także wydatkami, jakie urząd
skarbowy poniesie w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną. Przykładowo będą to koszty przesłania tytułu wykonawczego do Zobowiązanego czy zajęcie rachunku bankowego.
Najlepiej zobrazuje to przykład:
• zaległość z tytułu podatku wynosi 150,00 zł,
• po wysłaniu upomnienia nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
• urząd skarbowy pobierze około 320,00 zł.
Na końcową należność wynoszącą 320 zł składają się:
• należność główna w kwocie 150,00 zł,
• koszty upomnienia – 11,60 zł,
• opłata manipulacyjna – 100,00 zł,
• oplata egzekucyjna – przy 10% – 15,00 zł,
• zwrot wydatków za korespondencję – średnio 3 listy –
34,80 zł,
• inne wg. specyfikacji – np. odsetki.
Do urzędu gminy wpłynie należność główna, koszty upomnienia oraz odsetki pomniejszone o opłatę egzekucyjną.
Wniosek nasuwa się sam – prowadzenie egzekucji to uszczuplenie wpływów do naszego lokalnego budżetu, nie jesteśmy
więc zainteresowani takim rozwiązaniem.
GMINA ma jednak obowiązek prowadzenia egzekucji administracyjnej, nie jest to wybór, tylko czynności obligatoryjne.
Kwestia ta jest bardzo często podnoszona przez Mieszkańców,
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dlatego w sposób szczególny podkreślamy ten fakt. Tak jak
o własne finanse dbają dostawcy mediów, energii, gazu etc.
windykując odbiorców mediów, tak Gmina ma obowiązek prowadzenia działań mających na celu odzyskanie należnych jej
środków, czy to z tytułu podatków lokalnych czy opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
Ministerstwo Finansów wprowadzając opłatę manipulacyjną
uzasadniło to w następujący sposób: „…opłata manipulacyjna
oprócz refinansowania wydatków poniesionych przez organ egzekucyjny pełni funkcję prewencyjną i wychowawczą. Promując zachowania społecznie pożądane, wpływa na wzrost świadomości
obywateli w zakresie terminowego wykonywania obowiązków”.

Działania informacyjne Urzędu Gminy
Od ponad dwóch lat pracownicy Referatu Kontroli Podatkowej i Egzekucji Urzędu Gminy Lesznowola, oprócz upomnień,
które co do zasady są niezbędne w celu wszczęcia ewentualnej
egzekucji administracyjnej, wysyłają do Państwa za pośrednictwem dostępnych kanałów informacje o istniejącym zadłużeniu. W przypadkach, gdzie dysponujemy wyłącznie adresem do
korespondencji, wysyłamy listy zwykłe. Wszystko po to by wykluczyć sytuację, że podatnik nie został poinformowany przed
wszczęciem egzekucji o działaniach, które muszą nastąpić. Zależy nam na ograniczaniu zbędnych kosztów, stąd duża staranność w tych działaniach. Już wkrótce zostanie uruchomiona

przez Gminę aplikacja, która pozwoli Państwu na samodzielną
weryfikację istniejącego zadłużenia oraz jego kwoty. Pozwoli to
także w dużej części wyeliminować problemy z pocztą, bo nawet przy założeniu, że poczta nie doręczy decyzji wymiarowej
czy upomnienia, każdy podatnik będzie mógł sam sprawdzić
saldo rozliczeń z tytułu podatków lokalnych.

Obowiązek aktualizacji adresu
Wielokrotnie na etapie miękkiej egzekucji dowiadujemy się,
że właściciele zmienili adres zamieszkania, zmienili adres do
korespondencji lub sprzedali nieruchomość. Przypominamy,
że obowiązek powiadomienia urzędu gminy o zbyciu/zakupie
nieruchomości dotyczy zarówno sprzedającego jak i kupującego. Terminy zmian reguluje ustawa o podatkach i opłatach
lokalnych (14 dni).
Szanowni Państwo! Informacja powyższa ma na celu nie
tylko przybliżenie zmian w ustawie, ale przede wszystkim
zwrócenie uwagi na fakt, że dodatkowych kosztów egzekucji
w wielu sytuacjach można uniknąć. Trzeba chcieć współpracować – jesteśmy otwarci by informować Państwa o zadłużeniu
w każdej dostępnej prawnie formie, jednak informacja ta musi
być wykorzystana. Tak więc prosimy by przekazywane przez nas
informacje weryfikować i podejmować działania.
Irmina Świtek
Kierownik Referatu Kontroli Podatkowej i Egzekucji

WARTO WIEDZIEĆ

Wójt Lesznowoli

w Radzie Interesariuszy WNPiSM

28

stycznia br. odbyło się I posiedzenie Rady Interesariuszy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu wzięła udział Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która
została zaproszona do Rady w charakterze eksperta.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
(WNPiSM) to jedna z największych jednostek dydaktyczno-badawczych w Europie Środkowej. Prowadzi ponad 20 grantów
badawczych i ożywioną współpracę międzynarodową, realizowaną w oparciu o 250 umów z zagranicznymi ośrodkami
uniwersyteckimi. O innowacyjności WNPiSM świadczy m.in.
powołanie Rady Interesariuszy, do której zaproszono ponad
50 ekspertów reprezentujących różne środowiska i dziedziny
– biznesu, administracji, kultury, organizacji pozarządowych,
dyplomacji czy służb mundurowych. Maria Jolanta Batycka-Wąsik reprezentuje środowisko samorządu terytorialnego.
Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady wszyscy zaproszeni eksperci otrzymali akty powołania na członka Rady Inte14
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resariuszy od Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych – dra hab. Daniela Przastka.
Rada Interesariuszy będzie przede wszystkim bazą do zbudowania nowej jakościowo oferty dydaktycznej dla studentów
WNPiSM, która m.in. zapewni absolwentom tego kierunku konkurencyjną pozycję na rynku pracy. Celem powołania Rady Interesariuszy jest także stworzenie platformy do integrowania
środowiska akademickiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym i nawiązania współpracy w formule Nauka dla Biznesu.
Młodych Mieszkańców Gminy, którzy właśnie zastanawiają
się nad wyborem kierunku studiów, zachęcamy do zapoznania się z ofertą Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego dostępną na stronie
https://wnpism.uw.edu.pl/o-wydziale/informacje-o-wnpism
/o-wydziale/.
Agnieszka Anna Adamus
Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami

WARTO WIEDZIEĆ

Inwentaryzacja kotłów
– prezentacja wyników
Od

sierpnia do października ubiegłego roku zbieraliśmy
informacje w jaki sposób Mieszkańcy ogrzewają swoje domy. Inwentaryzacją zostały objęte wszystkie źródła ciepła
w każdym lokalu lub budynku ogrzewanym indywidualnie. Zebrane dane pozwolą na opracowanie i wdrożenie dokładnego
harmonogramu wycofywania urządzeń nieefektywnych energetycznie i środowiskowo.
W roku 2020, spełniając wymogi programu ochrony powietrza
dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu,
przyjętego uchwałą nr 115/20 Sejmiku z dnia 8 września 2020 r. dla
Mazowsza, Gmina Lesznowola przystąpiła do zadania pt. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie
Gminy Lesznowola”. Na zadanie pozyskaliśmy dotację w wysokości
161 214 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony powietrza MAZOWSZE 2020.]Informacja o prowadzonej inwentaryzacji pracach została zamieszczona na stronie internetowej Gminy,
poinformowani zostali również sołtysi, którzy w zwyczajowo przyjęty sposób przekazali informację mieszkańcom.
Prace terenowe trwały od 10 sierpnia do 31 października 2020 r.,
a inwentaryzacja wykonywana była metodą bezpośrednią. Inspektorzy terenowi wykonawcy wyposażeni byli w identyfikatory i upoważnienia Wójta Gminy, co sprawiło, że inwentaryzacja była w pełni transparentna, a mieszkańcy mogli bez problemów rozpoznać

ankieterów i w przypadku niepewności ich wylegitymować. Każdy ankieter wyposażony był w tablet z dostępem do internetu zawierający specjalne mobilne oprogramowanie geoinformatyczne
umożliwiające szybkie i sprawne odnalezienie się w terenie, a także wypełnienie ankiety w wersji online w aplikacji Wykonawcy. Wyposażeni również byli w niezbędne środki ochrony osobistej, płyny dezynfekcyjne a w trakcie wizyt utrzymywany był odpowiedni
dystans społeczny.
Inwentaryzacją zostały objęte wszystkie źródła ciepła w każdym
lokalu lub budynku położonym na terenie gminy ogrzewanym indywidualnie. Wszystkie zebrane w terenie informacje przedstawione zostały w formie interaktywnej mapy Gminy w formacie
warstwy shp, w ogólnodostępnym oprogramowaniu geoinformatycznym umożliwiającym Gminie prowadzenie szczegółowej
ewidencji, dokonywanie pełnej statystyki i udzielanie wszystkim
zainteresowanym niezbędnych informacji. Taka baza danych będzie aktualizowana co roku. Oprogramowanie pozwoli również
na eksport danych do dowolnego formatu tabelarycznego. Dzięki temu wszelkie wprowadzane zmiany będą mogły być co roku
raportowane w prosty i przejrzysty sposób. Opracowana warstwa
natomiast pozwoli na wgranie wszystkich danych do dowolnego
systemu informacji przestrzennej.
Po naniesieniu zebranych w terenie danych wyniki inwentaryzacji
prezentują się jak przedstawiono na mapie.
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10 824

66

Kotły opalane drewnem

15 908

98

Źródła ciepła
bezklasowe

Kotły opalane pelletem

2 296

15

Kotły gazowe

829 676

Kotły olejowe

1 960

Sieć ciepłownicza

11 480

–

2532

0

2532

Źródła ciepła – klasa 3

–

74

0

74

5 778

Źródła ciepła – klasa 4

–

17

0

17

12

Źródła ciepła – klasa 5

–

–

34

0

72

Łączna przewidywana liczba źródeł ciepła
do wymiany w gminie
(niespełniających wymogów uchwały antysmogowej)

–

2623

0

0

3 936

25

10 608

65

492

3

0

3

Piecokuchnia

1 968

11

0

11

Piec wolnostojący

4 124

24

0

24

16 072

99

0

99

0

0

324 720

2215

Pompa ciepła
Kolektory słoneczne
Piec

Kominek
Piec kaflowy
Źródła pozaklasowe –
odmowa, nieobecność

W tym:
niespełniające
wymogów ekoprojektu

Źródła ciepła niespełniające norm ekoprojektu

Kotły opalane węglem

Ogrzewanie elektryczne

W tym:
spełniające
wymogi ekoprojektu

Sposób ogrzewania

Liczba
poszczególnych
źródeł ciepła

W tym:
niespełniające
wymogów ekoprojektu

W tym:
spełniające
wymogi ekoprojektu

Liczba
poszczególnych
źródeł ciepła

Sposób ogrzewania

Łączna powierzchnia
użytkowa [m2]

Łączna powierzchnia użytkowa zinwentaryzowanych budynków
w podziale na sposób ogrzewania [m2] przedstawia się następująco:

Łączna powierzchnia
użytkowa [m2]

WARTO WIEDZIEĆ

–

Dokładna inwentaryzacja pieców w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych i użyteczności publicznej pozwoli na opracowanie
i wdrożenie dokładnego harmonogramu wycofywania urządzeń nieefektywnych energetycznie i środowiskowo oraz umożliwi wdrożenie
skutecznych działań, które będą miały na celu poprawę stanu zdrowia
i jakości życia mieszkańców Gminy jak i województwa mazowieckiego dzięki obniżeniu poziomów substancji szkodliwych w powietrzu.
Marzena Chmiel
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Gospodarka leśna 2021
N

adleśnictwo Chojnów przedstawiło plan prac gospodarczych w lasach na terenie naszej gminy, które będą realizowane w bieżącym roku.

W 2021 roku leśnicy będą prowadzili trzy rodzaje prac na kilku obszarach. Numery obszarów leśnych oraz opis wykonywanych tam
czynności przedstawiamy poniżej, wraz z poglądową mapą sytuacyjną. W celu dokładniejszego zlokalizowania prowadzonych prac gospodarczych można skorzystać z map dostępnych w Banku Danych
o Lasach: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.

Późne cięcia pielęgnacyjne
• Oddz. 49c, 49f, 50a, 50b, 54a, 54d, 64d.
W lasach na tych obszarach będą wykonywane prace o charakterze
Trzebieży Późnej Pozytywnej (TPP). Jest to rodzaj zabiegów pielęgnacyjnych, nazywanych także cięciami pielęgnacyjnymi późnymi,
16
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który stosuje się w drzewostanach dojrzewających po osiągnięciu kulminacji przyrostu wysokości drzew, gdy następuje coraz intensywniejszy przyrost ich grubości. Polega on na usuwaniu pojedynczych drzew z drzewostanu we fragmentach przegęszczonych
oraz na usuwaniu drzew zagłuszonych. Prace te nie skutkują wycinką grup drzew. Trzebieże późne to zabieg cykliczny, powtarzany średnio co 10 lat.

Cięcia zupełne
• Oddz. 65Ah.
W drzewostanie na tym obszarze zaplanowano zagospodarowanie
lasu rębnią gniazdową zupełną. W 2021 roku będzie zrealizowany
etap drugi, w ramach którego na ok. 50% powierzchni manipulacyjnej zostanie wykonane cięcie zupełne w celu odsłony młodego
pokolenia dębu szypułkowego, znajdującego się na 5 gniazdach
o powierzchni około 20 arów każde. Na powierzchni pozostaną
dwie biogrupy drzew oraz fragment starodrzewu (kępa), która stanowi 5% pasa manipulacyjnego.

WARTO WIEDZIEĆ

Mapa sytuacyjna z zaznaczonymi na czerwono obszarami, gdzie w 2021 roku będą prowadzone prace gospodarcze. Źródło: Nadleśnictwo Chojnów

Rębina zupełna
• Oddz. 61b, 63b, 63c.
W drzewostanie na tym obszarze Nadleśnictwo Chojnów zaplanowało zagospodarowanie lasu rębnią zupełną (Ib). Zabieg ten polega na usunięciu większości drzewostanu z pozostawieniem kępy
starodrzewu stanowiącej 5% powierzchni manipulacyjnej. Dodat-

kowo na tych powierzchniach pozostawiane będą tzw. „nasienniki”, które dzięki wysiewowi nasion za kilka lat wzbogacą powierzchnie o młode pokolenie drzew.
Opracowanie na podstawie informacji z Nadleśnictwa Chojnów
Agnieszka Anna Adamus
Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami

Nowe dokumenty strategiczne
W

Strategia Rozwoju Gminy Lesznowola
na lata 2022 – 2032

Strategia rozwoju jest kluczowym dokumentem planistycznym
Gminy wyznaczającym jej cele i kierunki rozwoju na najbliższe 10 lat
przy uwzględnieniu potrzeb mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Ważne jest wspólne określenie
priorytetów rozwojowych, uwzględniających zrównoważony rozwój
gminy zapewniający poprawę jakości życia mieszkańców w kluczowych obszarach, takich jak np. oświata i edukacja, infrastruktura komunikacyjna, ochrona środowiska czy polityka społeczna. W ramach
prowadzonych prac pragniemy zapewnić Mieszkańcom realny wpływ
na kształtowanie polityki rozwojowej ich miejsca zamieszkania.

Prace nad strategią zostały rozpoczęte poprzez podjęcie w grudniu 2020 r. Uchwały Rady Gminy Lesznowola wyznaczającej harmonogram i tryb prac z uwzględnieniem szerokiego aspektu konsultacji
społecznych. Kolejnym etapem będzie przygotowanie diagnozy społeczno-gospodarczej oraz wypracowanie założeń w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej Gminy. Na tej podstawie
określone zostaną: wizja rozwoju, cele strategiczne i operacyjne i model struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy. W ramach współpracy ze środowiskami lokalnymi, prowadzone będą konsultacje
projektu Strategii. Opracowana Strategia zostanie poddana konsultacjom społecznym. Prace w bieżącym roku zakładają opracowanie
diagnozy, wpracowanie misji, wizji i kierunków rozwoju oraz planowanych działań realizacyjnych.

Urzędzie Gminy Lesznowola rozpoczęto prace nad opracowaniem dwóch kluczowych dokumentów strategicznych – Strategii Rozwoju Gminy oraz Gminnego Programu
Rewitalizacji. Prace przewidują m.in. szeroko zakrojone konsultacje społeczne.
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W ramach prac nad diagnozą społeczno-gospodarczą przeprowadzimy ankietę odzwierciedlającą potrzeby i oczekiwania Mieszkańców
w zakresie rozwoju Gminy. Opinie te będą stanowić punkt wyjścia do
budowania wizji i kierunków rozwoju Gminy a jednocześnie stanowić
ważny głos we wprowadzaniu nowych rozwiązań i projektów. Zależy
nam na szerokim udziale Mieszkańców i środowisk lokalnych – abyśmy wspólnie wypracowali Naszą Strategię rozwoju Gminy Lesznowola. O wszelkich krokach związanych z opracowywaniem strategii
będziemy informować na gminnej stronie internetowej oraz profilu
Urzędu Gminy Lesznowola na Facebooku.

Gminny Programu Rewitalizacji do roku 2032
Drugim dokumentem strategicznym przygotowywanym przez
Gminę jest nowy program ożywienia społeczno-gospodarczego
Lesznowoli, czyli Gminny Program Rewitalizacji do roku 2032. Program rewitalizacji to program odnowy mający na celu prowadzenie
różnorodnych działań, które spowodują ożywienie tych części Gminy, w których dzisiaj skupiają się niekorzystne zjawiska społeczne,
gospodarcze, przestrzenne, powodując tym samym poprawę jakości życia w Gminie.
Przykładem planowanych działań w ramach Programu Rewitalizacji mogą być działania i inwestycje zwiększające procesy integracji
Mieszkańców, poprawiające jakość obiektów i miejsc przeznaczo-

nych do spędzania wolnego czasu w wymiarze społeczny, kulturalnym i sportowym. W ramach rewitalizacji zaplanujemy działania
zmierzające do poprawy bezpieczeństwa, komunikacji, dbania o zasoby naturalne i warunki życia.
Prace nad Programem Rewitalizacji prowadzone są równolegle
z procesem opracowania Strategii Rozwoju. Dlatego też przygotowaliśmy wspólną ankietę skierowaną do Mieszkańców w zakresie
tematyki strategii i rewitalizacji. Pragniemy poznać Państwa opinie
w sprawie tego, jakie są problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne w naszej Gminie, które obszary wymagają interwencji i co
należy robić w pierwszej kolejności, by żyło się nam lepiej, bezpieczniej i ciekawiej.
Nowe dokumenty strategiczne będą także podstawą do ubiegania się m.in. o środki zewnętrzne w tym fundusze europejskie, które
pomogą nam sfinansować przedsięwzięcia rozwojowe, dedykowane poprawie jakości życia mieszkańców wszystkich sołectw na terenie gminy.
Już teraz zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców i inne
środowiska do współpracy, aby wypracować wspólne plany rozwoju Gminy Lesznowola!
Dorota Czajkowska
Kierownik Referatu
Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Czipowanie i kastracja

– zadbaj o swojego zwierzaka!
W

kwietniu rozpoczniemy akcję bezpłatnego czipowania oraz dofinansowania
do zabiegu kastracji/sterylizacji zwierząt domowych. Podobnie jak w poprzednich latach akcja zostanie zorganizowana w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności” i będą mogli z niej skorzystać wyłącznie właściciele zwierząt, którzy mieszkają na terenie Gminy Lesznowola.

Kastracja i sterylizacja
Kastracja samców i sterylizacja samic ma na celu przede wszystkim zmniejszenie nadpopulacji zwierząt domowych oraz ich ochronę przed bezdomnością i cierpieniem, na które są w tym przypadku
narażone. Zabiegi pozwalają na uniknięcie niekontrolowanego rozrodu i w efekcie przyczyniają się do obniżenia liczby zwierząt trafiających do schronisk. Zabiegi te mają również inne walory. W przypadku
samic sterylizacja zmniejsza ryzyko zachorowania na ropomacicze
i nowotwory narządów rodnych. Z kolei w przypadku samców kastracja ogranicza nadmierną agresję, skłonności do włóczęgostwa
i znaczenia terenu (kocury).
Akcja sterylizacji i kastracji zwierząt w 2020 roku cieszyła
się dużym zainteresowaniem właścicieli. Zabiegom poddano
147 zwierząt, w tym 64 kotów i 83 psów.

Czipowanie
Elektroniczne oznakowanie – tzw. czipowanie zwierzęcia to doskonała metoda zapobiegania bezdomności. Czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest wielkości ziarenka ryżu, nie
przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest
18
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on wprowadzany podskórnie na szyi lub między łopatkami i może
działać nawet kilkanaście lat. Weterynarz specjalnym czytnikiem
odczytuje numer czipa i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie
danych może szybko uzyskać informacje o właścicielu i powiadomić go o odnalezieniu zwierzęcia. Dzięki temu zwierzę nie trafia
do schroniska, tylko szybko wraca do swojego domu, unikając niepotrzebnego stresu i cierpienia.
Podczas prowadzonej w 2020 r. akcji czipowania zwierząt domowych właścicielskich oznakowanych zostało 121 zwierząt,
w tym 61 kotów i 60 psów.
Zapraszamy mieszkańców naszej gminy ze swoimi pupilami do
wzięcia udziału w akcji sterylizacji/kastracji oraz elektronicznego
oznakowania zwierząt domowych właścicielskich w roku 2021, w ramach której 50% kosztów każdego zabiegu kastracji/sterylizacji oraz
100% kosztów zabiegu oznakowania elektronicznego (czip + usługa) pokrywać będzie Gmina.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Zapraszamy do kontaktu!
Aleksandra Wysocka
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

WARTO WIEDZIEĆ
Kolejny rok za nami

Spółka Wodna

– podsumowanie ubiegłego roku i plany na rok bieżący
Gminna Spółka Wodna Lesznowola jest organizacją samorządną,
zrzeszającą zarówno osoby fizyczne i prawne. Spółka Wodna nie
jest Spółką w rozumieniu przepisów prawa handlowego. Zrzesza –
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. Warto podkreślić, że melioracje rolnicze nie spełniają wymogów odwodnień gruntów zurbanizowanych.
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 pożyczek częściowo umarzanych pochodzące z Banków
Rolnych – jak w przypadku Spółki Melioracyjnej „Łoziska” z roku 1929.
Lesznowolska Spółka Wodna działa samodzielnie od roku 2014,
po wyłączeniu się ze struktur Związku Spółek Wodnych w Piasecznie.
Gminna Spółka Wodna Lesznowola jest instytucją, która nie prowadzi działalności gospodarczej (taki jest wymóg Prawa Wodnego) i nie
osiąga zysków. Utrzymuje się z wpłat składek członkowskich, opłat
partycypacyjnych, darowizn i innych dotacji (celowe i podmiotowe).
Działamy przede wszystkim dla terenów rolniczych, ale zgodnie
z nowym Prawem Wodnym Spółki mogą zajmować się także terenami
zurbanizowanymi (art. 441 ust. 3). Spółki wodne mogą być tworzone
w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji
urządzeń, w tym urządzeń wodnych służących do:
• zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i dostarczania wody;
• ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków;
• melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki
na zmeliorowanych gruntach;
• ochrony przed powodzią;
• odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych.
Teren działania Spółki Wodnej to obszar Gminy Lesznowola, który
leży w zarządzie dwóch zlewni: rzeki Bzury (Utrata, Raszynka) z NadRozlewisko wody spowodowane zatkanym
zbieraczem we Władysławowie

zorem Wodnym w Łowiczu oraz rzeki Jeziorki (Kanałek Piaseczyński –
tzw. Perełka, Struga) z Nadzorem Wodny w Warszawie. Na znacznym
obszarze dominuje drenowanie z lat 50., 60. i 70. ubiegłego wieku.
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.

Utrudnienia spowodowane pandemią
16 lutego 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów dotyczące przedstawienia sprawozdania Zarządu GSWL z działalności
za 2020 r., uchwalenia wysokości składek członkowskich i przyjęcie
planu prac na rok 2021 oraz budżetu.
Podjęte zostały kolejne rozmowy o współfinansowaniu prac konserwacyjnych z podmiotami, które posiadają aktualne pozwolenia
wodnoprawne na odprowadzanie wód do rowów melioracyjnych
i powinny partycypować w kosztach konserwacji urządzeń wodnych.
Rok 2020 był szczególny pod względem spowolnienia spraw formalno-prawnych wywołanych pandemią COVID-19. Ograniczenia
w dostępie do urzędów, trudności z organizowaniem spotkań oraz
przeciągające się procedury powodowały spowolnienie działań Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola. Ponadto pandemia spowodowała
uszczerbek w zasobach pracowniczych podmiotów wykonujących
prace dla Spółki. Zagrożone były terminy wykonania zaplanowanych
prac, a co za tym idzie prawidłowego i czasowego rozliczenia dotacji. Ograniczony został sposób odbioru wykonanych robót. Zarząd
Spółki został postawiony w bardzo trudnej sytuacji. Bezpieczeństwo
życia i zdrowia ludzi było priorytetowe, a wypełnienie wymogów sanitarnych wynikających z rozporządzeń rządowych stało się koniecznością ograniczającą do minimum kontakty międzyludzkie.

Finansowanie działalności
14 kwietnia został złożony wniosek o dotację podmiotową do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wniosek został
zweryfikowany pozytywnie i w dniach 1 lipca oraz 21 lipca zostały podpisane umowy o przekazanie Gminnej Spółce Wodnej dotacji w kwocie 135 259 zł. Lesznowolska Spółka otrzymała największą

Drzewa powalone przez bobry na rowie
we Władysławowie

Zarośnięte korzenie spowodowały zaklinowanie
rurociągu
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dotację w województwie mazowieckim ze wszystkich spółek wodnych w województwie (GSWL od 4 lat jest liderem na Mazowszu).
Kwota dotacji stanowiła 29% kosztów wszystkich prac konserwacyjnych. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona terminowo
zgodnie ze wzorem protokołu i sprawozdania stanowiącymi załączniki do umowy. Tak wysoka dotacja była możliwa dzięki sumienności w płaceniu składek przez członków Spółki na poziomie powyżej
50%, oraz pokaźnej dotacji celowej przyznanej przez Samorząd Gminy Lesznowola w 2018 i 2019 roku. Obecny poziom wpłacania składek członkowskich utrzymuje się na poziomie ok. 85%.
Ważnym źródłem współfinansowania utrzymywania urządzeń melioracyjnych są wpłaty partycypacyjne od podmiotów posiadających
aktualne pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód do rowów. W myśl zasady: kto korzysta i odnosi korzyści z funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, ten płaci!
Zarząd w roku 2020 ponownie złożył wniosek do Starosty Piaseczyńskiego o podjęcie uchwały w sprawie przyznawania dotacji dla
spółek. Jak do tej pory dotacji i uchwały brak. Znakomita większość
starostw w województwie mazowieckim przyznaje takie dotacje.
Kolejny raz w odpowiedzi Starosta wskazał na brak środków finansowych. Zarząd Spółki nadal będzie składał kolejne wnioski i prośby o podjęcie przez Starostwo uchwały o pomocy finansowej dla
spółek wodnych. W interesie Starosty jest aby Spółki miały fundusze i utrzymywały rowy melioracyjne, do których odprowadzana jest
woda opadowa i roztopowa z większości dróg powiatowych, w dobrej kondycji technicznej!

Podsumowanie 2020 roku
W ubiegłym roku prace konserwacyjne wykonywane były od
5 czerwca do 10 grudnia. Aura sprzyjała realizacji planowanych zadań. Niski poziom wody gruntowej (susza) sprzyjał wykonywaniu robót. Wyjątkiem były obfite opady deszczu na początku października,
które spowodowały gwałtowne wezbrania wody w rowach skutecznie utrudniając dokładne koszenie dna rowów. Prace na niektórych
rowach trzeba było poprawić.
Z uchwalonego planu zadań na rok 2020 udało się wykonać prawie
wszystkie zadania. W wyniku rosnących kosztów robocizny i braku
siły roboczej wzrosły stawki za wykonywane usługi. Jednak zakładane w uchwale budżetowej koszty realizacji prac konserwacyjnych na
2020 rok zostały tym razem zweryfikowane w postępowaniu przetargowym z tendencją spadkową. Prace zostały przeorganizowane
w sposób zapewniający maksymalne koszenia wszystkich rowów
i ograniczenie do niezbędnego odmulania na poczet naprawy zbieraczy i studni melioracyjnych.
Dzięki wykonanym pracom zostały stworzone warunki do dobrego
odbioru nadmiaru wód opadowych i roztopowych przez wyczyszczone rowy i systemy melioracyjne. Spółka wykorzystała wszystkie
środki pieniężne na prace konserwacyjne i jeszcze trochę zostało. Samorząd Gminy Lesznowola przeznaczył w 2020 roku dotację
w wysokości 175 000 zł, dotacja Wojewody 135 259 zł, a środki własne Spółki 159 632,99 zł.
Łącznie ze wszystkich funduszy wykonano:
• koszenie rowów 80 270 mb,
• odmulanie 3 750 mb,
• udrożnienie zbieraczy – awarie 24 szt.,
• czyszczenie i remont studni 29 szt.
Łączna wartość wszystkich zrealizowanych prac w roku 2020 wyniosła 469 891,99 zł.
PRZYCHODY w 2020 r. ogółem: 605 984,95 zł.
KOSZTY w 2020 r. ogółem: 506 243,27 zł.
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Plany na rok 2021
W przyjętym przez zebranie planie na 2021 r. uchwalono dochody budżetu Spółki w wysokości 474 741,68 zł, zaś wydatki budżetu
Spółki w wysokości 450 800, 00 zł.
Prace na rowach są planowane optymalnie, tak aby zapewnić swobodny spływ wód roztopowych na wiosnę i częściowo przytrzymać
wodę w porze letniej do jesieni. Rowy muszą być przygotowane do
odprowadzania wód z deszczy nawalnych. Koszenia skarp poza kilkoma przypadkami, wykonujemy na jesieni, kiedy kończą się okresy
lęgowe ptaków i znika baza pożytków dla owadów. Warto podkreślić, że rowy to nie tylko kanały wodne ale i bogate w życie środowisko – ostoja ptactwa, płazów i drobnej zwierzyny polnej. Tymczasem
wielu nowych mieszkańców, szczególnie nie pochodzących ze wsi,
chciałoby mieć pięknie koszone rowy kilka razy w roku, podobnie
jak trawnik na działce. Nie ma takiej możliwości.
Zmieniający się charakter Gminy Lesznowola z rolniczego na mieszkaniowo-usługowy zmusza do opracowania i zaplanowania nowych
rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej. Trzeba planować i budować zbiorniki i systemy retencji wodnych. Rowy stają się kanałami
do spuszczania wód opadowych i roztopowych z osiedli, dróg i placów. Pojemność i przepustowość rowów jest już nie wystarczająca,
szczególnie przy deszczach nawalnych. Melioracje były budowane
dla potrzeb rolniczych. Czasowo – wiosną przy roztopach lub deszczowym okresie – w rowach płynęło więcej wody. Często w porze
letniej większość rowów była sucha.
Obserwując rozwój naszej gminy jak i sąsiednich, widać jest brak
prawdziwej wizji zagospodarowania wód opadowych. Brakuje naturalnych stawów, oczek i zastoisk, które kiedyś były oczywistością,
a teraz nie ma dla nich miejsca bo grunt jest zbyt drogi i trzeba działkę sprzedać!

Obowiązki właścicieli
Obowiązki właścicieli precyzuje Prawo Wodne:
Art. 188. 1. Utrzymywanie urządzeń wodnych należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu
zachowania ich funkcji.
Art. 191. 1. W przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia
wodnego, którego następstwem jest zmiana funkcji tego urządzenia lub szkodliwe oddziaływanie tego urządzenia na wody
lub grunty, właściwy organ Wód Polskich z urzędu lub na wniosek, mając na uwadze, że korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych,
marnotrawstwa wody lub energii wody, a także nie może wyrządzać szkód, może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi
tego urządzenia przywrócenie poprzedniej funkcji tego urządzenia, wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom lub likwidację szkód.
Art. 205. Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do
zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są
objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego
związku spółek wodnych.
Art. 206. Jeżeli obowiązek, o którym mowa w art. 205, nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli
gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.
Zgodnie z Ustawą każdy właściciel gruntu ma obowiązek dbania
o urządzenia melioracyjne na swoim gruncie. Taki sam obowiązek
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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). Niepokój
budzi poświadczanie nieprawdy przez osoby zaufania publicznego jak inspektorzy budów, kierownicy
czy architekci, którzy ułatwiając deweloperom szybkie pozyskanie pozwolenia na budowę stwierdzają
brak występowania melioracji wbrew uzgodnieniu
z Wodami Polskimi. Takie działania są szkodliwe dla
wszystkich mieszkańców.
Drożny rów w Łoziskach
Wiosenny wysoki poziom wody w rowie nr 2
W związku z dynamicznie postępującym procew Podolsztynie
sem zabudowy terenów rolnych, Zarząd Spółki skupił
dotyczy innych urządzeń wodnych, jak przepusty pod wjazdami na szczególną uwagę na prawidłową przebudowę drenaży, odpowiedposesję czy przepusty dojazdowe do pól na rowach melioracyjnych. nie uzgodnienia i partycypację podmiotów odnoszących korzyści
Dbać należy o stawy, oczka wodne i inne zbiorniki naturalne i sztuczne. z funkcjonowania melioracji w jej utrzymywaniu. W tym celu SpółUstawa reguluje i nakłada sankcje za brak konserwacji i utrzymy- ka czynnie uczestniczy w procesie planowania przestrzennego Gminy, wnioskuje do Wód Polskich w sprawach decyzji wodnoprawnych,
wania urządzeń wodnych (art. 477). Kto wbrew:
• przepisowi art. 188 ust. 1 nie utrzymuje urządzeń wodnych,
oraz w odpowiednich referatach Urzędu Gminy czy Starostwa.
• przepisowi art. 192 ust. 1 pkt 1 niszczy lub uszkadza urządzeW taki sposób uzgodnione zostały z Generalną Dyrekcją Dróg Krania wodne,
jowych i Autostrad przebudowy urządzeń melioracyjnych kolidujące
• przepisowi art. 192 ust. 1 pkt 2 utrudnia przepływ wody w związ- z nowym zaplanowanym przebiegiem pasa drogowego trasy NS7.
ku z wykonywaniem lub utrzymywaniem urządzeń wodnych, Sprawa dobrze przebudowanej melioracji w pasie nowej drogi NS7
jest najważniejszym zadaniem dla obecnego Zarządu, które będzie
• przepisowi art. 208 uniemożliwia wejście na grunt,
• przepisowi art. 233 ust. 1 uniemożliwia dostęp do wód na po- na zawsze rzutować na funkcjonowanie Gminy i terenów przyległych.
trzeby wykonywania robót związanych z utrzymywaniem wód
Współpracujemy z sąsiednimi spółkami wodnymi w celu lepszelub dla ustawiania znaków żeglugowych lub hydrologiczno- go utrzymania wspólnych urządzeń wodnych.
-meteorologicznych urządzeń pomiarowych,
W obecnej sytuacji prawnej nie ma lepszego rozwiązania dla utrzypodlega karze grzywny.
mywania urządzeń melioracyjnych jak tylko członkostwo w Gminnej
Spółce Wodnej Lesznowola.
Obowiązki deweloperów
Zarząd w imieniu właścicieli urządzeń melioracyjnych planuje komNależy zawsze przypominać właścicielom gruntów zamieszkują- pleksowo okresowe prace na wszystkich rowach melioracyjnych, docym tereny wiejskie o obowiązkach wynikających z posiadania urzą- konuje napraw awarii zgłaszanych przez mieszkańców, dokonuje
dzeń melioracyjnych i wodnych na ich własnym terenie. Dotyczy to wyrywkowych kontroli obiektów. Spółka jest administratorem urząteż osób i podmiotów odnoszących korzyści z funkcjonowania ta- dzeń melioracyjnych na terenie Gminy Lesznowola, opiniuje projekkich urządzeń. Sprawne rowy czy funkcjonująca melioracja, to ko- ty budowlane pod kontem melioracyjnym, wydaje zaświadczenia,
rzyść dla wszystkich mieszkańców danej wsi!
współpracuje z wykonawcami inwestycji. Spółka prowadzi kontrole
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji budowlanej należy budów, koresponduje z instytucjami państwowymi w zakresie dozgłosić się do Spółki Wodnej w celu uzgodnienia przebiegu urządzeń tyczącym bezpieczeństwa wodnego mieszkańców.
melioracyjnych na danej działce. Wiele inwestycji powstało bez odpowiednich uzgodnień co obecnie skutkuje podtapianiem budyn- Zapraszamy nowych członków!
ków czy całych osiedli. Przerwane ciągi melioracyjne są przyczyną
Zarząd Spółki zachęca mieszkańców do wstępowania w szeregromadzenia się wody pod budynkami, wiecznie wilgotnych fun- gi członków i opłacania składek na rzecz utrzymywania wspólnedamentów i pleśni na ścianach.
go dobra jakim są sprawne melioracje. Pojedynczy mieszkaniec czy
Często chęć szybkiego zysku deweloperów ze sprzedaży miesz- właściciel gruntu sam nie poradzi sobie z rozległą awarią zbieracza.
kań powoduje celowe oszczędności i rezygnacje w budowaniu kosz- Wykoszenie rowu na maleńkim jego fragmencie nie rozwiąże drożtownych systemów odwodnieniowych czy przebudowy melioracji. ności całego obiektu. Ustawa Prawo Wodne daje Spółce kompetenJeszcze raz należy podkreślić, że melioracje dla potrzeb rolniczych cje działania na każdym zmeliorowanym gruncie w celu naprawy
nie spełniają wymogów odwodnień terenów zurbanizowanych. Szyb- awarii czy oczyszczenia rowu.
kie zabudowywanie pól rolniczych, szatkowanie systemów melioW celu zapisania się do Spółki należy wypełnić deklarację członracyjnych, to prosta droga do katastrofy wodnej, którą nie zawsze kowską pobraną ze strony Urzędu Gminy Lesznowola z zakładki
Dla Mieszkańców/Gminna Spółka Wodna Lesznowola.
da się naprawić.
Wypełnioną deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Spółki
Urządzenia melioracyjne
lub wysłać elektronicznie na adres: gsw@lesznowola.pl.
W ciągu ostatniego roku Zarząd dokładał wszelkich starań aby wykonać jak najwięcej konserwacji rowów melioracyjnych na terenie
Spółka służy radą, wiedzą i doświadczeniem. Uzgodnimy wystęGminy Lesznowola, których Spółka Wodna ma około 85 km. Ponadto powanie systemów drenarskich na działce i doradzimy w sprawie
Spółka wykonuje naprawy awarii zbieraczy i studni melioracyjnych. odwodnienia.
Prowadząc stały nadzór urządzeń w terenie, często napotykaliśmy saAdam Gawrych
mowole budowlane na rowach czy drenażach. Kontrolowane były
Przewodniczący Zarządu GSWL
Biuletyn nr 72 (2021)
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Jak prawidłowo
segregować odpady komunalne?
PAPIER

Z

godnie z obowiązującymi przepisami prawa od
1 stycznia 2021 r. wszyscy jesteśmy zobowiązani do
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Główna zasada segregacji polega na oddzielaniu
surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada segregacji
to oddzielanie surowców od odpadów, które nie nadają się
do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy?
Są to metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane, odpady zielone i biodegradowalne.
Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz
z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych i zielonych, pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Odpady niebezpieczne i kłopotliwe
Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach
niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin),
a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można
je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach. Przykładowo – mały elektrosprzęt do pojemnika na parkingu pomiędzy Urzędem Gminy a budynkiem GOPS, baterie i świetlówki
do pojemników w sklepach, a w aptekach przeterminowane
leki. Odpady te można także zostawić w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u, zorganizowanym na terenie Spółki Jarper w Kolonii Warszawskiej
przy Al. Krakowska 108A, który czynny jest dwa razy w tygodniu: w środę w godzinach: 8.00 – 12.00 oraz 14.00 – 18.00;
w sobotę w godzinach 8.00 – 14.00, z wyjątkiem dni świątecznych. Odpady niebezpieczne odbieramy również z gabarytami dwa razy w roku sprzed nieruchomości (odpady do
odbioru muszą być zabezpieczone).
Zużytą odzież wrzucamy do specjalnie oznaczonych kontenerów stojących w różnych miejscach na terenie naszej
Gminy – np. na parkingu gminnym obok Komisariatu Policji w Lesznowoli czy obok przystanku autobusowego na
ul. Postępu w Nowej Woli.
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Zasady segregacji odpadów komunalnych
1. METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – WRZUCAMY DO
ŻÓŁTEGO POJEMNIKA Z NAPISEM „METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE” LUB ŻÓŁTEGO WORKA
Wrzucamy:
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach;
• nakrętki;
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych;
• opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku i sokach);
• opakowania po środkach czystości
(np. proszkach do prania), kosmetykach
(np. szamponach, paście do zębów) itp.;
• plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie;
• aluminiowe puszki po napojach i sokach;
• puszki po konserwach;
• folię aluminiową;
METALE
• metale kolorowe;
,7:25=<:$
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• kapsle, zakrętki od słoików.
Nie wolno wrzucać:
• butelek i pojemników z zawartością;
• plastikowych zabawek;
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych;
• opakowań po olejach silnikowych;
• części samochodowych;
• zużytych baterii i akumulatorów;
• puszek i pojemników po farbach i lakierach;
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD;
• ubrań;
• strzykawek;
• elementów pojazdów;
• okien.

2. PAPIER (MAKULATURĘ) – WRZUCAMY
DO NIEBIESKIEGO POJEMNIKA Z NAPISEM
„PAPIER” LUB NIEBIESKIEGO WORKA
Wrzucamy:
• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą);
• katalogi, ulotki, prospekty;
• gazety i czasopisma;
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki;
• zeszyty;
• papier pakowy;
• torby i worki papierowe;

PAPIER
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Nie wolno wrzucać:
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych;
• papieru lakierowanego i powleczonego folią;
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego;
• kartonów po mleku i napojach;
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;
• tapet;
• pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych;
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych;
• ubrań.

3. SZKŁO (BUTELKI, SŁOIKI)
– WRZUCAMY DO ZIELONEGO
POJEMNIKA Z NAPISEM „SZKŁO”
LUB ZIELONEGO WORKA
Wrzucamy:
• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym
butelki po napojach alkoholowych i olejach
roślinnych);
• szklane opakowania po kosmetykach
(jeżeli nie są wykonane z kilku trwale
połączonych surowców).
Nie wolno wrzucać:
6=.â2
• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu,
kryształów;
• szkła okularowego;
• szkła żaroodpornego;
• zniczy z zawartością wosku;
• żarówek i świetlówek;
• reflektorów;
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych;
• luster;
• szyb okiennych i zbrojonych;
• monitorów i lamp telewizyjnych;
• termometrów i strzykawek.

4. ODPADY BIODEGRADOWALNE
(ODPADY KUCHENNE)
– WRZUCAMY DO BRĄZOWEGO
POJEMNIKA Z NAPISEM „BIO”
LUB BRĄZOWEGO WORKA
Z NAPISEM „BIO”.
Wrzucamy:
• odpadki warzywne i owocowe;
• obierki;
• fusy z kawy i herbaty.
Nie wolno wrzucać:
• kości zwierząt;
%,2
• oleju jadalnego;
• odchodów zwierząt;
• popiołu z węgla kamiennego;
• leków;
• drewna impregnowanego;
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF;
• ziemi i kamieni;
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

5. ODPADY ZIELONE – WRZUCAMY DO
BRĄZOWEGO POJEMNIK Z NAPISEM
„ZIELONE” LUB BRĄZOWEGO WORKA
Wrzucamy:
• rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów;
• skoszoną trawę, liście, kwiaty;
• trociny i korę drzew;
• liście.
Nie wolno wrzucać:
• kości zwierząt;
• oleju jadalnego;
• odchodów zwierząt;
• popiołu z węgla kamiennego;
• leków;
• drewna impregnowanego;
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF;
• ziemi i kamieni;
• innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych).
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6. ODPADY ZMIESZANE – WRZUCAMY
DO CZARNEGO POJEMNIKA Z NAPISEM
„ZMIESZANE” LUB CZARNEGO WORKA
Wrzucamy:
• wszystko czego nie można wrzucać do pojemników na odpady selektywnie zbierane.
Nie wolno wrzucać:
• odpadów niebezpiecznych (np. opakowań
po farbach i lakierach, baterii), opon, budowlanych, zielonych, urządzeń AGD, RTV, komputerów i akcesoriów, telefonów.

ZMIESZANE

7. KOMPOSTOWANIE
Dodatkowo prowadząc kompostownik na swojej nieruchomości jednorodzinnej możemy skorzystać z 9% zwolnienia, jeśli nie
będziemy oddawać odpadów zielonych i bio.
Kompostujemy:
• ściętą trawę i liście;
• drobne odpady ogrodowe;
• rozdrobnione gałęzie drzew;
• kwiaty doniczkowe (wraz z ziemią
doniczkową);
• obierki i resztki owoców oraz warzyw;
• fusy po kawie, herbacie;
• skorupki jajek i łupiny orzechów;
• resztki jedzenia pochodzenia roślinnego.
Nie kompostujemy:
• resztek mięsa i kości;
• odchodów zwierzęcych;
• piasku i żwirku dla kotów;
• zanieczyszczonych trocin po zwierzętach;
• popiołu z pieca i kominka;
• papierosów i niedopałków.
Warto pamiętać, że segregując odpady dbamy nie tylko o czystość naszej palety, ale także o swoje finanse. Prosimy o jak najszybsze złożenie odpowiednich deklaracji. Mieszkańcy, którzy nie będą
prowadzić selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zapłacą stawkę cztery razy większą.
Mariusz Uljasz
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Biuletyn nr 72 (2021)
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PRAWO LOKALNE

Uchwały Rady Gminy Lesznowola
podjęte w okresie od 21 stycznia 2021 r. do 2 marca 2021 r.
21 stycznia 2021 r.

25 lutego 2021 r.

Uchwała Nr 369/XXXIII/2021
Uchwała budżetowa na rok 2021.

Uchwała Nr 377/XXIV/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021.

Uchwała Nr 370/XXXIII/2021
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata
2021-2034.
Uchwała Nr 371/XXXIII/2021
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
hipoteki na nieruchomości gminnej.
Uchwała Nr 372/XXXIII/2021
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie
oświadczenia o dobrowolnym poddaniu
się egzekucji.
Uchwała Nr 373/XXXIII/2021
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2025,
Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Lesznowoli.
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Uchwała Nr 378/XXIV/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 20212034.
Uchwała Nr 379/XXXIV/2021
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa
własności niezabudowanej nieruchomości,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 289/25 o pow. 0,0146 ha, położonej w obrębie Lesznowola, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.

Uchwała Nr 374/XXXIII/2021
w sprawie ustalenia projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lesznowola.

Uchwała Nr 380/XXXIV/2021
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym samodzielnego lokalu
mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku mieszkalnym znajdującym się na nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 46/37, obręb PGR i Radiostacja Łazy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr 375/XXXIII/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębu Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 90/VII/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. (obszar położony przy ul. Gminnej i ul. Szkolnej).

Uchwała Nr 381/XXXIV/2021
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 1/240 o pow. 0,0026 ha, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina
Lesznowola, powiat piaseczyński.

Uchwała Nr 376/XXXIII/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola
dla części obrębu Lesznowola, zatwierdzonego uchwała Nr 291/XXVI/2020 z dnia 25
czerwca 2020 r. (obszar położony pomiędzy
ul. Żytnią a ul. Biedronki).

Uchwała Nr 382/XXXIV/2021
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
wzorów deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanych przez właścicieli nieruchomości.
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Uchwała Nr 383/XXXIV/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Mysiadło, Zgorzała,
Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr
97/IX/2019 z dnia 14 maja 2019 r.

Uchwała Nr 384/XXXIV/2021
w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Czyżyka – Zgorzała.
Uchwała Nr 385/XXXIV/2021
w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorstw za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Lesznowola za rok 2021.
Uchwała Nr 386/XXXIV/2021
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.
Uchwała Nr 387/XXXIV/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia
zadań gminnego transportu zbiorowego.

2 marca 2021 r.
Uchwała Nr 388/XXXV/2021
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021.

Biuro Rady Gminy
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Zarządzenia Wójta Gminy Lesznowola
od 5 stycznia do 10 marca 2021 r.
Lp.

Data

Nr
Zarządzenia

1.

5 stycznia 2021 r.

1/2021

2.
3.

11 stycznia 2021 r.
12 stycznia 2021 r.

2/2021
3/2021

4.

14 stycznia 2021 r.

4/2021

5.
6.
7.
8.
9.

19 stycznia 2021 r.
19 stycznia 2021 r.
19 stycznia 2021 r.
19 stycznia 2021 r.
19 stycznia 2021 r.

5/2021
6/2021
7/2021
8/2021
9/2021

10.

20 stycznia 2021r.

10/2021

11.

25 stycznia 2021r.

11/2021

12.

28 stycznia 2021r.

12/2021

13.
14.

28 stycznia 2021r.
29 stycznia 2021r.

13/2021
14/2021

15.
16.

29 stycznia 2021 r.
1 lutego 2021 r.

1/2021/RRB
15/2021

17.
18

2 lutego 2021 r.
2 lutego 2021 r.

16/2021
17/2021

19

12 lutego 2021 r.

18/2021

20.
21.
22.

12 lutego 2021 r.
15 lutego 2021 r.
16 lutego 2021 r.

19/2021
20/2021
21/2021

23.
24.
25.
26.
27.
28.

16 lutego 2021 r.
22 lutego 2021 r.
23 lutego 2021 r.
24 lutego 2021 r.
1 maca 2021 r.
1 marca 2021 r.

22/2021
23/2021
24/2021
25/2021
26/2021
27/2021

29.

1 marca 2021 r.

28/2021

30.
31.

3 marca 2021 r.
5 marca 2021 r.

2/2021/RRB
29/2021

32.

8 marca 2021 r.

30/2021

33.

10 marca 2021 r.

31/2021

W sprawie
zawarcia umowy aneksu na: „Wola Mrokowska – budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Rejonowej na dz. nr 122,33/8”.
zawarcia umowy na: „Remont dróg gminnych w roku 2021”.
„Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej
kwoty 130 000 złotych”.
zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Lesznowola
w okresie pandemii.
o niewykonywaniu prawa pierwokupu.
zmieniające Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.
powołania Komisji Konkursowej.
powołania Komisji Konkursowej.
wydzierżawienia gruntu o powierzchni 16 m2, stanowiącego część działki nr 237, położonej w obrębie KPGO Mysiadło.
zawarcia umowy na: „Mroków – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy Rycerskiej dz. nr ewid. 14/11, 23/8”.
powołania Gminnego Biura Spisowego w Lesznowoli do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych
w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.
o niewykonywaniu prawa pierwokupu.
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.
zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Lesznowola
w okresie stanu epidemii.
utworzenia Drużyny Wykrywania i Alarmowania (DWiA) w gminie Lesznowola.
organizacji systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy Lesznowola.
zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Lesznowola
w okresie stanu epidemii.
wykonywania zadań obrony cywilnej w 2021 roku.
powołania Komisji Konkursowej.
powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola w roku 2021”.
zawarcia umowy na: „Konserwację i nasadzenie zieleni”.
powołania Komisji Konkursowej.
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
wprowadzenia „Instrukcji gospodarowania kartami przydziałów do formacji obrony cywilnej”.
określenia zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Lesznowola w okresie stanu epidemii.
zawarcia umowy na dostęp do najnowszych wersji oprogramowania systemu eGmina z modułem
iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych).
wydzierżawienia gruntu o pow. 20 m2, stanowiącego część działek nr 1/268 i 233, położonych w obrębie KPGO Mysiadło.
zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
zawarcia umowy na: „Koszenie terenów gminnych wraz z wywozem urobku na terenie Gminy Lesznowola w 2021 roku”.
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania
kultury i sportu w 2021 r.
zawarcia umowy na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola w 2021 roku”.
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Stawki podatków lokalnych
obowiązujące na terenie Gminy Lesznowola w 2021 roku
I. Roczna wysokość stawek
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

II. Roczna wysokość stawek
PODATKU ROLNEGO

Podstawa prawna: Uchwała Nr 334/XXIX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (publ. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 r., poz. 11609).

Podstawa prawna: Uchwała Nr 336/XXIX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2021 r. (publ. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 r., poz. 11611).

1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802, poz. 1086), i położonych
na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m2 powierzchni

2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od
1 m2 powierzchni użytkowej
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2
powierzchni użytkowej
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni
użytkowej

0,99 zł

4,99 zł

0,47 zł

III. Roczna wysokość stawek
PODATKU LEŚNEGO

3,28 zł

0,79 zł

22,86 zł
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Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej
ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.
(M.P. z 2020 poz. 983)
Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej
ceny drewna, uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
kwartały 2020 r. określona w komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. będąca
podstawą do wyliczenia podatku leśnego na 2021 r. wyniosła
196,84 zł za 1 m3, a więc stawka podatku leśnego w 2021 r. wynosi 43,30 zł od 1 ha.

11,62 zł

5,06 zł

7,10 zł

3. Od budowli:
od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3-7

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, określona
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2020r. (M.P. z 2020 r. poz. 982) została obniżona
z kwoty 58,55 zł do 37,00 zł za 1 q. Cena ta stanowi podstawę do
celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy w 2021 r.
Stawka podatku od 1 ha przeliczeniowego (dla gruntów gospodarstw rolnych) równa jest 92,50 zł, a od 1 ha fizycznego (dla
gruntów nie należących do gospodarstw rolnych) – 185,00 zł.

2%

IV. Roczna wysokość stawek
PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWCH
Podstawa prawna: Uchwała Nr 335/XXIX/2020 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych (publ.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2020 r.,
poz. 11610).

PRAWO LOKALNE
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
528,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
876,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1.104,00 zł
d)

równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:
Oś jezdna
Dopuszczalna
z zawieszeniem pneumaInne systemy
masa całkowita
Liczba osi
tycznym
lub
uznanym
zawieszenia
(w tonach)
za równoważne
(w zł)
(w zł)
nie mniej niż mniej niż
12
1.104,00
1.596,00
2 osie
12
23
1.104,00
1.416,00
3 osie
23
1.356,00
1.872,00
12
25
1.596,00
1.812,00
4 osie
25
29
1.872,00
2.064,00
i więcej
29
1.944,00
3.012,00
2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton
1.356,00 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:
Dopuszczalna
Oś jezdna
masa całkowita
z zawieszeniem pneumaInne systemy
Liczba osi
(w tonach)
tycznym lub uznanym
zawieszenia
za równoważne
(w zł)
nie mniej niż mniej niż
(w zł)
12
18
1.416,00
1.548,00
2 osie
18
31
1.548,00
1.608,00
31
1.728,00
2.160,00
12
40
1.872,00
2.160,00
3 osie
i więcej
40
2.160,00
3.012,00
3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton
588,00 zł

WPŁATY
Osoby fizyczne mają możliwość dokonania wpłat podatku w terminie płatności rat danego roku tj. 15 marca, 15
maja, 15 września i 15 listopada na indywidualne rachunki bankowe przypisane podatnikom lub u sołtysów wsi
(dotyczy podatku od nieruchomości,
podatku rolnego, podatku leśnego oraz
łącznego zobowiązania pieniężnego).

DECYZJE PODATKOWE
Na początku roku tradycyjnie rozpoczęliśmy wysyłkę nakazów podatkowych na 2021 rok, za pośrednictwem
Poczty Polskiej. Przesyłki były doręczane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Jeżeli nie otrzymali Państwo przesyłki
pocztowej, zawierającej decyzje wymiaru podatku, przed terminem płatności
I raty, tj. do 15 marca, prosimy o kontakt
w tej sprawie z Referatem Realizacji Podatków i Opłat:
• podatki@lesznowola.pl,
• tel. 22 708 91 95, 22 708 92 15.
Podatek od środków transportowych
płatny w terminie:
1 rata – 15 lutego,
2 rata – 15 września.
Hanna Borowska
Kierownik
Referatu Realizacji Podatków i Opłat

b) równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:
Dopuszczalna
Oś jezdna
masa całkowita
z zawieszeniem pneuma- Inne systemy
Liczba osi
(w tonach)
tycznym lub uznanym
zawieszenia
za równoważne
(w zł)
nie mniej niż mniej niż
(w zł)
12
25
720,00
780,00
1 oś
25
972,00
972,00
12
28
780,00
972,00
28
33
972,00
1.104,00
2 osie
33
38
1.284,00
1.608,00
38
1.608,00
2.052,00
12
38
864,00
1.104,00
3 osie
i więcej
38
1.124,00
1.608,00
4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenie poza miejscem kierowcy
a) mniejszej niż 22 miejsca
780,00
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca
1.092,00
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Dziedziniec i „niebieskie” wejście dla najmłodszych klas

Szkoła w Zamieniu

Dziedziniec i wejście główne do szkoły

coraz bliżej otwarcia
P

o raz kolejny zapraszamy na spacer po Szkole Podstawowej w Zamieniu, gdzie na bieżąco dokumentujemy postępy prac wykończeniowych.

Już wkrótce na mapie lesznowolskich palcówek edukacyjnych oficjalnie pojawi się nowa szkoła. Podczas marcowej Sesji Rady Gminy
lesznowolscy Radni podjęli uchwałę powołującą nową placówkę – Szkołę Podstawową w Zamieniu. Prace wykończeniowe w Zamieniu szybAula
ko postępują i po wakacjach zabrzmi tam pierwszy szkolny dzwonek.
Przypomnijmy – w nowym obiekcie znajdzie się 6 klas dla najmłodszych uczniów z edukacji wczesnoszkolnej, 23 sale dydaktyczne
dla klas 1-8, dwie świetlice dla klas 1-8 i uczniów z grup najmłodszych, biblioteka, sala gimnastyczna z zapleczem socjalno-sanitarnym, siłownia, salka do gimnastyki korekcyjnej, aula z antresolą,
kuchnia i jadalnia na 218 miejsc, szatnie dla poszczególnych grup
wiekowych oraz strefy rodzica przeznaczone dla opiekunów dzieci najmłodszych oraz uczniów z klas 1-8.
Arkusz organizacji szkoły przygotowuje w terminie
wynikającym z prawa oświatowego pani Dyrektor SzkoHala Sportowa
ły Podstawowej w Mysiadle.
Do 15 maja 2021 r. zostanie powierzona funkcja Dyrektora Szkoły, który będzie prowadził od 16 maja rekrutację. Szkoła ma już własną, tymczasową stronę
internetową www.spzamienie.edu.pl, gdzie można
Sala dydaktyczna na 1. piętrze
śledzić aktualności.
Przestronne i doświetlone sale lekcyjne, szerokie korytarze i schody, wyciszona sala audiowizualna oraz
ogromna hala sportowa, a także duży zewnętrzny dziedziniec, to z pewnością niezaprzeczalne atuty tego
obiektu. Mamy nadzieję, że poziom edukacji w tej placówce zadowoli uczniów i ich rodziców co najmniej
na równi z warunkami lokalowymi szkoły.

Pracownia chemiczna
Toaleta w segmencie sportowym

Kuchnia

Agnieszka Anna Adamus
Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami
Toaleta męska

Korytarz na 1. piętrze
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EDUKACJA
Spotkania z logopedą

Ćwiczenia wspomagające
rozwój mowy trzylatka
W

trzecim roku życia dziecka szybko rozwija się system językowy, warto zatem poznać kilka ćwiczeń czy zabaw,
które będą wspomagać prawidłowy rozwój mowy.
Prezentowane ćwiczenia i zabawy można z powodzeniem wykonywać zarówno w domu jak i podczas zajęć w przedszkolu.

6. Gry językowe
Proponowane dziecku gry językowe mogą mieć formę zagadek. Na
początku mogą być proste nierymowane, oparte na głównych cechach definicyjnych danego przedmiotu. Na przykład: Co to jest?
Jest okrągły, jesz z niego zupę; kolorujesz nimi obrazek; mieszkają
w nim ludzie; ma cztery koła i trąbi. Dla ułatwienia można dziecku
podać do wyboru 3 obrazki.

1. Ćwiczenia poprawnej formy dopełniacza
Pokazujemy dziecku obrazek znanego przedmiotu lub przedmiot,
prosimy o podanie nazwy, odwracamy obrazek / zasłaniamy przedmiot i pytamy: Czego nie ma?

2. Czynności i cechy
Czytamy dziecku książeczki, podajemy nazwy wskazanych przedmiotów, nazywamy czynności oraz cechy takie, jak wielkość, kolor i cechy osób (wesoły, smutny…). Zadajemy pytania kto lub co to jest?
Co trzyma w rączkach Adam? Czym się bawi Ola?

7. Rymowane zagadki
Rozwiązujemy z dzieckiem zagadki rymowane. Przykładowe zagadki: Wisi w łazience wycierasz nim ręce; Jestem gorące i mieszkam na
niebie, Jestem jasne i latem często patrzę na Ciebie; Gdy ją obieramy, łezki ocieramy; Dobre ma zwyczaje, ludziom mleko daje; Co za
białe piórka, sypie zimą chmurka?; Chłodzi nas, myje nas, poi ludzi,
pole, las; Łatwą zagadkę dziś mamy, kim jest mama mamy?; Można
wtedy jechać na nim, kiedy kręci się nogami; Jest pomarańczowa
i wiele witamin w sobie chowa.

8. Jaki to kolor?
3. Ćwiczenie pamięci oraz zdolności
oznaczania i kategoryzowania
Podczas czytania książeczek prosimy aby dziecko nadawało imiona postaciom i aby posługiwało się konsekwentnie tymi imionami.
Ćwiczymy wówczas pamięć oraz doskonalimy zdolność oznaczania
i kategoryzowania.

Nadal uczymy dziecko kolorów wykorzystując do tego np. owoce
i warzywa, zabawki.

9. Zabawy tematyczne
Wprowadzamy zabawy tematyczne np.: w sklep, fryzjerkę, dentystę,
kucharza, nauczyciela.

4. Czytanie metodą sylabową
Rozpoczynając wczesną naukę czytania metodą sylabową najpierw
uczymy dziecko samogłosek : a, ą, e, ę, o, u (ó), i, y; następnie kolejne
paradygmaty sylab. Paradygmat to wzór sylab o tym samym układzie
spółgłoski i samogłosek. Zaczynamy od: PA PO PU PÓ PE PI PY. Kierujemy się zasadą: powtarzanie, rozumienie i nazywanie. Dla zwiększenia motywacji do nauki czytania można dziecko nauczyć czytać
kilka słów globalnie (mama, tata, jajo, lala, Ola…). Wczesna nauka
czytania pozwala na szybszy rozwój poznawczy, ułatwia i przyspiesza rozwój mowy, umożliwia korygowanie wad wymowy oraz zapobiega rozwojowi dysleksji.

5. Szeptanie
Wprowadzamy zabawę polegającą na wypełnieniu przez dziecko
poleceń mówionych mu szeptem do ucha, np.: schowaj misia pod
poduszką, zanieś Oli piłkę, wrzuć piłeczkę do pudełka. Jest to też dobra okazja by zaobserwować, czy dziecko podczas zabawy nie nadstawia częściej jednego ucha.

10. Ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe
Ćwiczenia mają mieć formę zabawy. Np. przy porannym i wieczornym myciu zębów proponujemy dziecku liczenie zębów lub witanie się z nimi w ten sposób, aby czubek języka dotknął każdego zęba
osobno. Inne ćwiczenie to Młotkiem wbijamy gwoździe w ścianę –
język zamienia się w młotek i uderza o dziąsła tuż za górnymi zębami, naśladując wbijanie gwoździa.
Pamiętamy by nie naśladować mowy pieszczotliwej, którą posługuje się dziecko w wieku 3 lat. Unikamy również ciągłego poprawiania
i wytykania błędów wymowy dziecka, w tym okresie są one normalne.
Joanna Bałazy
Logopeda, surdologopeda, glottodydaktyk, SP Mroków
BIBLIOGRAFIA:
• J. Cieszyńska, M. Korendo, 2007, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia, Kraków
• Zarębina M., 1965, Kształtowanie się systemu językowego dziecka, Wrocław
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Jak go dostać? Proste – zaszczepić się!

„Paszport” covidowy
W

niniejszym artykule opiszę, jak uzyskałam ten tak potrzebny nam dokument jako potwierdzenie szczepienia
i jakie korzyści się z tym wiążą. Podzielę się także wrażeniami
po I i II dawce szczepienia.
W wyznaczonym dla mojej grupy wiekowej terminie zadzwoniłam na ogólnopolska infolinię 989. Odebrał konsultant krajowy. Zapytał o pesel, telefon, województwo, powiat i miejscowość. Następnie
zapytał o adres punktu, w którym chciałabym być zaszczepiona.
W Gminie Lesznowola cztery ośrodki zdrowia zgłosiły do Rejestru
Krajowego wolę wykonywania szczepień – tj. przychodnie w Starej Iwicznej, Magdalence/Mrokowie, Nowej Woli i Wólce Kosowskiej. Miałam możliwość wyboru, więc wybrałam Przychodnię Tolek
w Nowej Woli na ul. Postępu 7 (budynek, gdzie znajduje się sklep
Biedronka), która znajduje się najbliżej mojego miejsca zamieszkania. Za moment otrzymałam sms od e-zdrowie z potwierdzeniem
miejsca szczepienia i terminem.
Dzień przed wizytą sms e-zdrowie przypomniał o wizycie, a za moment pani Magdalena Masiak – Koordynator szczepień Przychodni Tolek przysłała mi szczegółową instrukcję postępowania. Dowiedziałam się m.in. że „10 minut przed szczepieniem przychodzimy do
punktu, po jedzeniu i zażyciu lekarstw”, w luźnym ubraniu (chodzi
o łatwość dostępu do ramienia) i ewentualnie z wypełnionym kwestionariuszem (jest na stronie internetowej NFZ).
Wszelkie infekcje wirusowe nie wchodzą w rachubę, trzeba wcześniej o tym fakcie zawiadomić Punkt Szczepień tel. 787 033 133 lub
mailowo: szczepienia@tolek.info.

I szczepienie
W wyznaczonym terminie bardzo wygodnie wjechałam windą na
pierwsze piętro przychodni, gdzie przyjęła mnie Koordynator szczepień pani Magdalena Masiak. Zmierzyła temperaturę i dała do wypełnienia kwestionariusz wstępnego wywiadu.
Tak przygotowaną do zabiegu przejęła mnie pani dr Agata Webert.
Zmierzyła pulsoksymetrem saturację, która u zdrowego człowieka
powinna wynosić 95-100%. Następnie pielęgniarka pani Zuzanna
Dębowska zrobiła zastrzyk w lewę ramię szczepionką mRNA przeciw COVID-19 o nazwie COMIRNATY amerykańsko-niemieckiej firmy Pfizer/BioNTech.
Po zabiegu odczekałam 15 minut na obserwacji. Następnie otrzymałam kartę szczepionkową COMIRNATY z podaną nazwą szczepionki,
datą pierwszego szczepienia, nr serii, planowaną datą drugiej szczepionki oraz informacją, gdzie zgłaszać się w przypadku wystąpienia
niepożądanych objawów. Dodatkowo Przychodnia Tolek poprosiła, by ją też zawiadamiać o tych objawach. Wszystko trwało łącznie ok. 30 min.
Niepożądany odczyn poszczepienny u mnie nie wystąpił, poza lekkim bólem ramienia w miejscu wkłucia. Ból ustąpił po kilkunastu
godzinach.

II szczepienie
Trzy dni przed planowanym szczepieniem Koordynator szczepień
Przychodni Tolek poprosiła o następująca informację: „jeśli w okresie
14 dni wystąpił stan podgorączkowy, kaszel lub byli Państwo chorzy,
należy nas zawiadomić, by przesunąć termin zabiegu”.
30

Biuletyn nr 72 (2021)

Dzień przed planowanym terminem e-zdrowie sms-em przypomniało o szczepieniu.
Po 21 dniach od daty pierwszego szczepienia zgłosiłam się do drugiego zabiegu oraz wypełniłam po raz drugi kwestionariusz wstępnego wywiadu.
Mam już status osoby zaszczepionej, tj. otrzymałam na moją prośbą potwierdzenie szczepienia („paszport”) z indywidualnym kodem
QR i ważnością na 1 rok. Jest to zaszyfrowana informacja w postaci czarno-białego kwadratu, która będzie nam potrzebna do weryfikacji np. przy przekraczaniu granicy Polski, w szpitalach i innych
okolicznościach.
Potwierdzenie szczepienia z kodem QR można pobrać z Internetowego Konta Pacjenta, jeśli go mamy, w zakładce „Profilaktyka”, „Szczepienia” lub poprosić w Punkcie Szczepień o wydanie dokumentu. Ja
otrzymałam go w formie papierowej w Przychodni Tolek. Można także poprosić o to lekarza POZ, który ma dostęp do naszych danych.

Co oprócz względów zdrowotnych daje szczepienie?
Po 7 dniach od drugiej dawki jestem:
• zwolniona z obowiązku kwarantanny po zetknięciu się z osobą zarażoną wirusem;
• po powrocie z zagranicy nie obowiązuje mnie kwarantanna;
• nie trzeba wykonywać testu w szpitalach, gdy jest planowany
zabieg;
• nie jestem wliczana do limitu ilości osób przy spotkaniach;
• w przyszłości będą mi przysługiwały inne wprowadzane udogodnienia.
Mając te wszystkie atuty nie jestem jednak zwolniona z obowiązku przestrzegania przepisów i zaleceń obowiązujących w okresie
pandemii.
Na koniec chcę złożyć podziękowanie Przychodni Tolek i paniom
z Obsługi Punktu Szczepień. Wszystko odbyło się bardzo sprawnie
i w trosce o pacjenta.
Stanisława Kondracka
Przewodnicząca Lesznowolskiej Rady Seniorów

RADA SENIORÓW

W

lutym 2021 r. zmarł członek Lesznowolskiej Rady Seniorów – Pan Marian Granowicz.
Na łamach Biuletynu publikujemy pożegnanie Pana Mariana przez Wójt Marię Jolantę Batycką-Wąsik,
przybliżając tym samym Czytelnikom Jego sylwetkę.

Ostatnie pożegnanie

– Pan Marian Granowicz
„Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.”
To słowa naszej noblistki Wisławy Szymborskiej, jakże proste, zwyczajne, ale jednocześnie
wywołujące w naszych sercach tak wiele różnorodnych emocji – zwłaszcza w chwilach,
kiedy żegnamy się z Kimś na zawsze.
Z ogromnym wzruszeniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana inżyniera Mariana Granowicza – naszego zacnego mieszkańca Gminy.
Kim był Pan inż. Marian Granowicz, dlaczego
tak bardzo mocno dotknęła nas ta smutna wiadomość? W moich myślach przeplatała się jedyna refleksja… To był Niezwykły Człowiek.
Pan inż. Marian Granowicz urodził się w 1936
roku w Staszowie, na pięknej ziemi świętokrzyskiej. Mówił o sobie, że był przedstawicielem
pokolenia wojennego – pokolenia biedy, głodu, pokolenia„radzenia sobie”, pokolenia, które musiało szybko dojrzeć i szybko dorosnąć.

Jako 11 letni chłopiec zamieszkał w Warszawie,
gdzie ukończył edukację, w tym słynną szkołę
techniczną im. Wawelberga i Rotwanda oraz
Politechnikę Warszawską. Brał aktywny udział
w odbudowie zniszczonej wojenną pożogą
Warszawy. Przez wiele lat kierował pracami
Zakładu Doświadczalnego i Przemysłowego
Instytutu Elektroniki na ul. Długiej, a następnie Instytutem Elektroniki na ul. Ratuszowej.
Zawodową karierę niestety spowolniła, a następnie przerwała ciężka choroba, z której wyszedł zwycięsko.
Był jednym z pierwszych pacjentów w Polsce z przeszczepionym płuco-sercem przez
Profesora Zbigniewa Religę. Z dumą zawsze
o tym opowiadał.
Z naszą Gminą związał się od 1996 roku, kiedy to przeprowadził się z Warszawy do Magdalenki. Jako człowiek aktywny, miłośnik historii,
literatury i podróży, człowiek wielu pasji i Osoba obdarzona niezwykłą charyzmą – szybko

zaangażował się w życie lokalnej społeczności.
Był wielokrotnym Mistrzem Promocji Czytelnictwa, prelegentem Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, Honorowym Członkiem Rady Sołeckiej
Sołectwa Magdalenka, Radnym Lesznowolskiej
Rady Seniorów. Był Człowiekiem wielkiego serca i wielkiego formatu, erudytą, którego zawsze
z wielką przyjemnością słuchaliśmy. Jestem
przekonana, że dzisiaj Pan Marian ma już nowe,
anielskie audytorium, które zachwyca Sobą.
Pan Marian Granowicz na zawsze pozostanie
w sercach osób, które spotkały Go na swojej
drodze. – Dziękujemy za Pana uśmiech, pogodę ducha, pozytywną energię i ogromną
wiedzę, którą chętnie dzielił się Pan z innymi.
Nasze magdaleńskie spotkania będą już inne.
Będzie nam Pana brakowało… będziemy za
Panem tęsknić…
Maria Jolanta Batycka-Wąsik
Wójt Gminy Lesznowola

KULTURA

Kultura
blisko nas
W

czasie epidemii Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli przeniósł swoją działalność do Internetu organizując
wydarzenia on-line, kontynuując rok akademicki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i zachęcając do zajęć poprzez prezentowane przez instruktorów tutoriale.

Dystans do świata, zalecany przez lekarzy i epidemiologów, nie
ogranicza naszych chęci do podróżowania i poznawania świata,
choćby tylko wirtualnie. Nadal, w pierwszą środę każdego miesiąca, spotykamy się w Klubie Podróżnika PO HORYZONT. W tym roku
odwiedziliśmy Jerozolimę, Borneo i Grecję. Kolejne wirtualne podróże przed nami.
Także na FB GOK Lesznowola pod hasłem KULTURALNIE – WIRTUALNIE instruktorzy przygotowują codzienną, bogatą ofertę zajęć
on-line, które inspirują do kreatywnego spędzania czasu wolnego
w domu. O każdej porze i bez ponoszenia kosztów można stać się
uczestnikiem zajęć rękodzieła, plastycznych, malarskich, ceramicznych, oraz zagłębić się w świat wielkich, znanych i podziwianych aktorów i reżyserów śledząc cykl „Ikony teatru”.

Przede wszystkim edukacja
Dbając o bezpieczeństwo swoje i bliskich uważniej nawiązujemy
relacje z ludźmi i rzadziej przemieszczamy się w nowe, nieznane miejsca. Szczególnie seniorzy zmuszeni zostali do ograniczenia swojej
aktywności społecznej. Dlatego też na Facebooku została utworzona specjalna grupa „Lesznowolscy Studenci UTW”, dzięki której w formie wirtualnej można uczestniczyć w środowych i czwartkowych
wykładach. Ciągle czekamy na kolejnych seniorów, którzy zechcą
dołączyć do zacnego grona studentów UTW Lesznowola (kontakt
do Koordynatora UTW – tel. 692 143 536).

Dzieje się…
Z badań przeprowadzonych przez Narodowe Centrum Kultury
wynika, że aż 75 proc. Polaków deklaruje, że brakuje im możliwości wyjścia na wydarzenie kulturalne. Jednak… tylko ¼ badanych
zrobiłaby to zaraz po odmrożeniu instytucji kultury. W Gminnym
Ośrodku Kultury w Lesznowoli nadal wirtualnie można uczestniczyć np. w wernisażach. Jeden – malarstwo pani Olgi Listeckiej
– już za nami, jeden – malarstwo, ceramika, rzeźba pani Joanny
Jagodzińskiej odbył się 10 marca, a wystawę jej prac można
Biuletyn nr 72 (2021)

31

KULTURA
łości” mogliśmy usłyszeć fragmenty listów miłosnych sławnych ludzi: Barbary Radziwiłłówny, Jana III Sobieskiego, Julii de Lespinasse,
Zygmunta Krasińskiego, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Stanisława Ignacego Witkiewicza. W przedstawieniu wystąpili Dorota Hyży, Anita Kochanowska-Cydzik, Krzysztof Klimaszewski, Anna
Lasek, Maciej Lasek oraz Joanna Zielińska.

Naprawdę jaka jesteś. Nie wie nikt.

Wernisaż Joanny Jagodzińskiej. Od lewej J. Drewicz, J. Jagodzińska,
J.W. Sobolewska Dyrektor GOK Lesznowola (fot. A. Zielińska)

8 marca. Dzień Kobiet. Nic w czasach koronawirusa nie jest takie
jak dawniej. Także koncert z okazji Dnia Kobiet przeniósł się do sieci. Dla wszystkich Pań z okazji Ich święta znane i lubiane przeboje
m.in.: Miłość w Portofino (Sława Przybylska), Padam, padam (Édith
Piaf ), Perhaps, perhaps, perhaps (Doris Day) zaśpiewała piękna Ava
Rubin przy akompaniamencie utalentowanego Grzegorza Toporowskiego (na co dzień opiekuna Zespołu Śpiewaczego TĘCZA działającego w GOK Lesznowola). Panowie radni – Krzysztof Klimaszewski
i Łukasz Grochala, złożyli życzenia wszystkim Paniom i zaprosili na
koncert, którego organizatorami byli Wójt i Samorząd Gminy Lesznowola oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli.
Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia FB GOK Lesznowola:
www.facebook.com/Gminny.Osrodek.Kultury.w.Lesznowoli.

oglądać w Galerii PASAŻ w Mysiadle (ul. Topolowa 2), a kolejny –
Ogólnopolska Wystawa Zbiorowa KOBIECE ŚWIATOPRZESTRZENIE
– będzie miał miejsce 28 marca w Galerii Wystaw Artystycznych
OKNO w Starej Iwicznej.
Dla najmłodszych fanów teatru proponujemy Bajkowe Niedziele
on-line. Mogliśmy już obejrzeć „Księżycowe opowieści” w wykonaniu
Teatru Małe Mi, posłuchać baśni Hansa Christiana Andersena pt. „Calineczka” w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych dla dorosłych „Telimena” oraz spotkać
się z irlandzkim skrzatem Leprikonem Teatru Celtic Trio.
Kolejna bajkowa niedziela zabrała dzieci do Afryki,
a Muzykograj opowiedział
jak „Tańczy, tańczy słoń”.
Wspomniany wyżej teatr
Telimena pod kierunkiem
pani Anity Kochanowskiej-Cydzik przygotował także teatralne Walentynki. Instruktor Jan Drewicz i jego
Bajkowa niedziela w domu
W „Wiadomościach od mi- warsztaty online z malarstwa (fot. A.Zielińska)

Aneta Zielińska
GOK Lesznowola

Koncert z okazji Dnia Kobiet.
Od lewej A. Rubin, G. Toporowski (fot. A. Zielińska)

Biblioteka hybrydowa,
czyli jak łączymy działania online i offline
Pandemia to znakomity czas dla rozwoju bibliotek! To zdanie brzmi
być może nieco prowokacyjnie, jeśli jednak spojrzeć z boku na sytuację
bibliotek to właśnie one, jako jedyne instytucje kultury, funkcjonują
w różnej formie i są otwarte od maja 2020 roku. Muzea, filharmonie,
galerie, domy kultury muszą pozostać zamknięte a właśnie świątynie
książki, zostały wyróżnione i nie dały się „pokonać” pandemii. Gminna
Biblioteka Publiczna w Lesznowoli musiała się jednak do tego przygotować i zmienić formułę funkcjonowania na model hybrydowy.
Pierwszą ważną decyzją było zaopatrzenie w narzędzia do pracy zdalnej, wykup dostępu do platformy zoom oraz odpowiednie przeszkolenie pracowników. Następnie skupiliśmy się na marketingu sieciowym
oraz działalności w sieci i poza nią. Założyliśmy, że pandemia prędzej
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czy później się skończy, a nasza baza odbiorców newslettera i followersi w social
mediach pozostaną i posłużą do efektywniejszej pracy. Przez cały okres pandemii
czytelnicy mogą liczyć na nasz kontakt:
telefoniczny, mailowy oraz przez komunikatory online. Tym, na których najbardziej
wpłynęła obecna sytuacja, umożliwiliśmy
innowacyjną formę bezkontaktowego
zwracania książek uruchamiając pierwszą
w gminie Lesznowola wrzutnię na książki.
Wrzutnia książek w Magdalence (fot. M. Barańska)

KULTURA

Projekt Oblicza biblioteki, – Wójt Gminy Lesznowola (fot. K. Pilch)

Dyrektor GBP w Lesznowoli
(fot. K. Pilch)

Kultura w sieci
Ważną formą kontaktu z naszymi czytelnikami są wydarzenia w sieci. Od początku roku zorganizowaliśmy szereg wydarzeń online m.in.
codzienne zajęcia w ramach cyklu „Ferie z biblioteką” (ceramika, zumba, teatrzyk kamishibai, bałwankowe DIY i spotkania autorskie); konkurs plastyczny na Dzień Babci i Dziadka; koncert pt. „Walentynki
z Osiecką online” pod Patronatem Honorowym Wójt Gminy Lesznowola Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik oraz przy udziale Radnych Gminy
Lesznowola i przedstawicielki Klubu Senior+; trzy spotkania autorskie w ramach DKK; webinarium dotyczące Otwartego Archiwum
Społecznego dla lokalnych liderów i wiele innych.
Dzięki współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu
zorganizowaliśmy dla naszych mieszkańców oraz fanów literatury
fantastycznej prelekcję z okazji Światowego Dnia Czytania Tolkiena.
Staraliśmy się dotrzeć do wszystkich czytelników, dlatego łączyliśmy
działalność rzeczywistą i wirtualną. W naszych filiach bibliotecznych
odbyło się szereg akcji bezpośrednich. Zorganizowaliśmy zbiórkę
do puszek WOŚP, z okazji tłustego czwartku można było otrzymać
pączka za książkę, ogromnym zainteresowaniem cieszyła się również
Wielka Loteria na Dzień Kobiet. A to tylko niektóre nasze inicjatywy.

Projekty czytelnicze na ten rok
Biblioteka, dzięki kompetencjom naszych pracowników i ich kreatywności, łączy tradycję i nowoczesność. Staramy się sprostać
kolejnym wyzwaniom poprzez podejmowanie nowych funkcji i innowacyjnych działań. W tym celu realizujemy liczne projekty edukacyjne i czytelnicze.

Jagoda Klimaszewska Bibliotekarz
w trakcie nagrań filmów (fot. T. Korczak)

W 2021 r. są to projekty: „Mała Książka Wielki Człowiek”; Otwarte Społeczne Archiwum Gminy Lesznowola; „Sieć na kulturę” – projekt dofinansowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju;
Dyskusyjny Klub Książki w Lesznowoli i Dyskusyjny Klub Książki Kryminalnej; akcja promocji czytania mobilnego i e-czytelnictwa poprzez współpracę z firmą Legimi; autorski program zajęć dla dzieci
„Phyton w przedszkolu”; filmiki „Alfabet Biblioteczny” ukazujące pracę bibliotekarzy; spotkania autorskie; challange „Przeczytam 52 książki w 2021 r.”; akcja „Oblicza biblioteki” i „Odjazdowy Bibliotekarz” oraz
wydawnictwa własne w ramach którego ukaże się tomik poezji naszej utalentowanej Mieszkanki.
Ponadto w tym roku nasza biblioteka bierze udział w ogólnopolskich cyklicznych wydarzeniach m.in.: VII Noc Bibliotek; Tydzień Bibliotek 2021 pod hasłem „Znajdziesz mnie w Bibliotece” oraz Narodowe Czytanie.
Wyzwań jest wiele, najważniejsze to oczywiście gromadzenie i opracowanie katalogów i kolekcji oraz ich udostępnianie (wypożyczanie). Dziękujemy, że pomimo pandemicznych trudności, wspieracie
Państwo biblioteki w gminie Lesznowola, odwiedzacie nas i wypożyczacie książki. Dzięki tym działaniom biblioteka spełnia swoją społeczną rolę i upowszechnia kulturę w naszej lokalnej społeczności.
Magdalena Łyszcz
Specjalista ds. promocji i organizacji imprez kulturalnych
GBP w Lesznowoli

Duet Ojciec i Syn (fot. K. Pilch)
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SPORT

Sport

w dobie
pandemii
koronawirusa
Jedną ze sfer życia Polaków dotkniętych przez
pandemię koronawirusa, jest sport i rekreacja.
W związku z ustalonymi ograniczeniami, nakazami i zakazami działalność statutowa Centrum
Sportu została w dużej części ograniczona. Ograniczenia dotyczyły możliwości organizowania
zajęć, zawodów oraz imprez sportowych, a także udostępniania bazy sportowo-rekreacyjnej.
Mimo tych trudności Centrum Sportu starało się
sprostać oczekiwaniom mieszkańców i zaspokoić ich potrzeby z zakresu aktywności fizycznej.

Dostępność obiektów
Zostały udostępnione obiekty na świeżym
powietrzu:
• kompleks boisk w Mrokowie,
• kompleks boisk Orlik 2012 w Łazach,
• stadion lekkoatletyczny w Lesznowoli
• stadion lekkoatletyczny w Nowej Iwicznej.

Boisko w Nowej Woli

Place zabaw, siłownie zewnętrzne, skateparki, street workouty, boiska rekreacyjne pozostają otwarte i ogólnodostępne.
Hale sportowe pozostają zamknięte dla grup
mieszkańców, z wyjątkiem zawodników uprawiających sport zawodowy, czy uprawiający
sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, czy
też uczestniczących we współzawodnictwie
sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Rezerwacja obiektów

Siłownia nad stawem w Mysiadle

Zmniejszenie obostrzeń i otwarcie obiektów
zewnętrznych, skłoniło do zmiany dotychczasowej formy udostępniania. W celu rezerwacji należy wysłać wiadomość na adres rezerwacja@sportlesznowla.pl, zawierającą
informację, z którego obiektu chcą Państwo skorzystać, w jakim dniu, godzinie oraz wskazać dyscyplinę sportu, a następnie oczekiwać na potwierdzenie wraz z numerem rezerwacji.
Warto pamiętać, że aktywność fizyczna ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia, dlatego zachęcamy
do bezpiecznego powrotu do sportu i rekreacji.
34

Biuletyn nr 72 (2021)

Wszystkie informacje o aktualnej sytuacji w sporcie są
na bieżąco publikowane na naszej stronie internetowej
www.sportlesznowola.pl.
Rafał Skorek
Dyrektor Centrum Sportu w Gminie Lesznowola
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