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teki do stanu „0”. Jednoczeœnie prowa-

dzona bêdzie przebudowa ul. Kwiato-

wej na odcinku wzd³u¿ CEiS. Wybudo-

wane zostan¹ parkingi przy szkole wraz

z oœwietleniem, instalacje wodoci¹go-

wo-kanalizacyjne, system odwodnienia

terenu oraz elementy ma³ej architektu-

ry i zieleñ.

We wrzeœniu 2011 planowane jest

oddanie segmentu gimnazjum, segmen-

tu ¿ywieniowego, kot³owni, zagospoda-

rowanie i uzbrojenie terenu przy szko-

le. Planowany termin ukoñczenie prac

w pozosta³ej czêœci budynku g³ównego

to kwiecieñ roku 2012.

Agnieszka Adamus

Inspektor ds. promocji gminy

Wizualizacja z góry oraz wizualizacje wnêtrz

Mi³a niespodzianka spotka³a kierow-

ców korzystaj¹cych z PKP i Kolei Mazo-

wieckich, którzy parkuj¹ swoje pojazdy

przy stacji PKP Nowa Iwiczna.

Z inicjatywy Samorz¹du Gminy Lesz-

nowola powstaje du¿y, bezpieczny par-

king a¿ na 103 miejsca postojowe.

O przedmiotowy parking Gmina Lesz-

nowola walczy³a kilka lat z zarz¹dem

spó³ki PKP S.A. W zwi¹zku z brakiem

jakiegokolwiek postêpu w sprawie Sa-

morz¹d Gminy Lesznowola, na czele

z Pani¹ Wójt postanowi³ samodzielnie

wybudowaæ parking, w celu u³atwienia

swoim mieszkañcom korzystania z trans-

portu szynowego.

Aby zbudowaæ parking Gmina Lesz-

nowola wydzier¿awi³a teren o po-

wierzchni 3000 m2, zlokalizowany w po-

bli¿u stacji PKP. Pierwsza umowa dzier-

¿awy zosta³a podpisana na 3 lata, a wy-

sokoœæ czynszu za w/w grunt wynosi

9000,00 z³ brutto miesiêcznie.

Nowy
parking
w Nowej
Iwicznej

Parking jest wykonywany z p³yt typu

YOMB, powszechnie stosowanych dla

tego typu obiektów. Koszt inwestycji jest

szacowany na ok. 400 000,00 z³. Przed-

miotowe œrodki w ca³oœci pochodz¹

z bud¿etu Gminy Lesznowola.

Do dyspozycji kierowców jest ju¿

dostêpnych ok. 70 miejsc postojowych

i z ka¿dym dniem sukcesywnie przyby-

waj¹ kolejne.

Miejsca parkingowe bêd¹ nieodp³at-

ne dla Mieszkañców Gminy Lesznowola

zameldowanych na pobyt sta³y lub Miesz-

kañców Gminy Lesznowola mieszkaj¹-

cych na terenie naszej gminy i rozliczaj¹-

cych siê ze swoich dochodów w Urzêdzie

Skarbowym w Piasecznie.

Karolina Pichnej

Referat Budowy, Utrzymania Dróg

i Zasobów Mieszkaniowych


