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Lesznowola, 22 kwietnia 2021 r.

Stanowisko

Rada
wyraża

Gminy
wielki

Lesznowola
szacunek

i dedykuje swoją troskę Weteranom
oraz Weteranom poszkodowanym
uczestniczącym w różnego rodzaju
wojskowych operacjach Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej

Polskiej

poza

granicami kraju.
Polscy żołnierze, a wśród nich także Mieszkańcy Gminy Lesznowola, od
wielu lat pełnili i nadal pełnią zaszczytną i odpowiedzialną służbę poza granicami
kraju. Polscy żołnierze podejmując trudną decyzję o wyjeździe na misje
zagraniczne kładli i kładą na szali bezcenne wartości – zdrowie i życie oraz
związaną z tym rozłąkę z najbliższymi. Nie każda misja kończyła się szczęśliwym
powrotem do kraju. Od 1953 r. we wszystkich misjach zagranicznych, aż 121
polskich żołnierzy zmarło lub oddało najwyższe swoje dobro – życie.
Jako Wspólnota Samorządowa czujemy się zobowiązani i w symboliczny
chociaż sposób pragniemy podziękować Weteranom dedykując Im szczególną
troskę każdego dnia.
Przyjęte przez Radę Gminy Lesznowola stanowisko ma na celu
upowszechnianie, rozwijanie świadomości lokalnej na temat udziału i wkładu
polskich żołnierzy w misjach poza granicami kraju w budowaniu bezpieczeństwa
i światowego pokoju w ramach misji ONZ, NATO czy Unii Europejskiej, a także

pozytywne prezentowanie i propagowanie współczesnych postaw patriotycznych
dla młodszych pokoleń, a zwłaszcza młodzieży szkolnej.
Gmina Lesznowola pragnie być miejscem przyjaznym i wspierającym
Weteranów. Dbając i pamiętając o Bohaterach lat dawnych nie zapomina o Tych,
którzy strzegli i strzegą naszego bezpieczeństwa w czasach nam współczesnych.
Pragniemy dedykować Weteranom naszą współpracę oraz zaprosić do
aktywności w ramach naszej infrastruktury społecznej, zgodnie i w oparciu
o Ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
(Dz.U. 2011 nr 205. 1203).
Samorząd Gminy Lesznowola
zaprasza

wszystkie

podmioty

komercyjne o przyłączenie się do
stanowiska Gminy i w ramach
świadczonych przez siebie usług
realizowanie ulgi lub świadczenia dla
Weteranów.
bonifikaty

Proponowane
można

udzielać

przy

okazaniu Legitymacji Weterana wystawionej przez Ministerstwo Obrony
Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej.
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