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Pomoc prawna w gminie

XXIV Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Lesznie

Wydawca: Urząd Gminy Leszno
al. Wojska Polskiego 21
05-084 Leszno

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej.  W związku z tym w Urzędzie Gminy Leszno działać będzie 

punkt prowadzący nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców gminy.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fi zycznej, której w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających zwrócenie się o udzielenie pomocy prawnej zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej. Pomoc otrzymają także osoby, które posiadają 
ważną Kartę Dużej Rodziny, osoby posiadające ważną legitymację weterana lub 
legitymację weterana poszkodowanego. Ustawa uwzględnia też potrzeby prawne 
osób młodych, które nie ukończyły 26 lat, i osób starszych po 65. roku życia. Pomoc 
będzie udzielana również osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, 
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub 
poniosły straty.

Punkt pomocy będzie działać w budynku Urzędu Gminy (przy al. Wojska 

Polskiego 21), pok. nr 6 w: pn. godz. 15:00-19:00, wt. godz. 12:00-16:00,

śr. godz. 15:00-19:00, czw. godz. 15:00-19:00, pt. godz. 12:00-16:00.

Już po raz 14. Gmina Leszno włącza się w ogólnopolskie granie na rzecz WOŚP. 

Zapraszamy wszystkich do Świetlicy w Lesznie 10 stycznia 2016 r. o godzinie 

15:00. Będziemy zbierać środki w celu podtrzymania wysokich standardów 

leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych, a także godnej 

opieki medycznej dla seniorów.

Będzie się działo: konkursy dla całych rodzin, spektakle komediowe, spektakle 
teatralne, pokazy taneczne, koncerty muzyczne i dużo dobrej zabawy!
Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół rockowy DeckOver. Usłyszymy energetyczną 
dawkę hitów polskiego i światowego rocka – granych w 100% na żywo! Program 
artystyczny tradycyjnie przeplatany będzie sprzedażą gadżetów i przedmiotów 
ofi arowanych przez sponsorów. Jak co roku, o godz. 20:00 zapłonie także światełko 
do nieba.
Firmy i osoby pragnące swą ofi arnością, osobistym udziałem lub dobrym 

pomysłem wesprzeć naszą akcję, prosimy o kontakt – Świetlica w Lesznie, ul. 

Szkolna 10, tel./fax (22) 725-80-91, w dniach: od wtorku do soboty, godz. 14:00-

20:00.

Spędź z nami to najgorętsze styczniowe popołudnie! Poczuj niesamowitą atmosferę 
radości dzielenia się z innymi – i przy tym baw się dobrze wśród znajomych
i sąsiadów!

Z gorącymi pozdrowieniami

Organizatorzy 24. Finału WOŚP w Lesznie

Okładka: Obraz „Pokłon Trzech Króli” na ścianie 
Kościoła pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
w Lesznie. Trzej Królowie (w Ewangelii trzej mę-
drcy) oddają Dzieciątku Jezus pokłon, przynieśli 
symboliczne dary: złoto – oznaczające godność 
królewską, kadzidło – na znak boskości Jezusa
i mirrę – zapowiedź męki. Obraz znajduje się
w nawie głównej, po lewej stronie ołtarza.

Redagują:

Marcin Łada – Redaktor Naczelny
Maciej Tomaszewski – Sekretarz Redakcji
e-mail: redakcja@gminaleszno.pl, tel. 22 725-80-05
Opracowanie grafi czne: www.pracownia.net

Drodzy Mieszkańcy Gminy Leszno!
Życzę Państwu, aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
przyniosły Wszystkim wiele radości i chwile szczęścia 
przeżywane wśród bliskich osób przy świątecznym stole.

Niech Boże Dzieciątko obdarza nas miłością i pokojem,
a nadchodzący 2016 rok spełni oczekiwania
i przyniesie nadzieję na lepsze jutro.

Dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności
życzy

Andrzej Cieślak,
Wójt Gminy Leszno
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To był dobry rok dla gminy…
Kończy się pierwszy rok kolejnej kadencji samorządu. Dwa-
naście miesięcy pracy, podczas których Gmina realizowała 
wiele inwestycji potrzebnych mieszkańcom. Jak ten czas 
ocenia Wójt Gminy, jakie plany ma samorząd na przyszłość? 
– zapytaliśmy Andrzeja Cieślaka, Wójta Gminy Leszno.

– Mijający rok mogę zaliczyć do uda-
nych. To był kolejny rok, w którym ponad 
6 mln zł przeznaczyliśmy na inwestycje. 
To dużo jak na możliwości naszej gmi-
ny. Za te środki realizowaliśmy wiele 
różnorodnych działań. Wśród nich były 
rozbudowy i modernizacje budynków 
komunalnych, budowy i remonty dróg, 
rozbudowa infrastruktury wodno-kana-
lizacyjnej i inne drobniejsze inwestycje, 
jak chociażby remonty sal lekcyjnych
w placówkach oświatowych. W przy-
szłym roku planujemy na inwestycje wy-
dać około 7 mln zł.

– Którą z gminnych inwestycji uwa-

ża Pan za najważniejszą?

– Naszą sztandarową inwestycją jest 
rozbudowa i modernizacja przedszkola 
w Lesznie. Inwestycja okazała się bardzo 
celna, w kontekście planowanych zmian 
w systemie oświaty i dzięki niej wszyst-
kie chętne dzieci z naszej gminy znajdą 
tam swoje miejsce. Prace budowlane za-
kończymy w przyszłym roku. W budyn-
ku, oprócz przedszkola z miejscami dla 
200 dzieci, będzie działać także Biblio-
teka Publiczna, która obecnie mieści się
w ciasnych pomieszczeniach Urzędu 
Gminy. Nowa biblioteka będzie wyposa-
żona m.in. w nowoczesną salę multime-
dialną ze stanowiskami komputerowymi 
i czytelnią. Cały obiekt spełni standardy 
XXI wieku, zarówno jeśli chodzi o estety-
kę budynku i otoczenia, jak i wyposaże-
nie techniczne. 

– Mieszkańców gminy zawsze inte-

resuje stan dróg.

– To prawda. Nasza gmina jest rozle-
gła, powstają nowe osiedla mieszkanio-
we, a sieć dróg stale się rozrasta, co ge-
neruje potrzebę budowy nowych ulic. 
Jak wiadomo, są to bardzo kosztowne 
inwestycje. W ostatnim roku przebudo-
waliśmy część ulicy Wiosennej w Zabo-
rowie i ul. Jaśminową w Lesznie. Zmo-
dernizowaliśmy w kilku miejscowościach 
drogi gminne, w systemie nakładek as-
faltowych, m.in. w: Wilkowej Wsi, Łubcu, 

Roztoce i w Wąsach Kolonii. 
W sumie utwardziliśmy kilka 
kilometrów dróg. Inwesty-
cje tego typu poprawiają 
komfort życia mieszkańców, 
zwłaszcza że wszędzie tam, 
gdzie jest to możliwe, bu-
dujemy również chodniki 
i instalacje odwadniające 
drogi. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom rodziców dowo-
żących dzieci do szkoły, przy 
Zespole Szkół Publicznych
w Lesznie wybudowaliśmy parking na 
blisko 60 miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych i miejsca postojowe 
dla autobusów.

Od kilkunastu lat bardzo intensywnie 
rozbudowujemy sieć oświetlenia ulicz-
nego, co ma znaczący wpływ na bezpie-
czeństwo. W mijającym roku oświetli-
liśmy ulice i drogi we wsiach: Czarnów, 
Feliksów, Leszno, Wyględy, Wilków, Wik-
torów, Powązki i Wilkowa Wieś.

– Czy prowadzono również inwesty-

cje w dziedzinie ekologii?

– Ze względu na szczególne położe-
nie naszej gminy – na terenie Kampi-
noskiego Parku Narodowego i w jego 
otulinie – zagadnienia ekologii są dla 
nas bardzo ważne. Przeprowadziliśmy 
duży remont głównej przepompowni 
ścieków, przy ul. Fabrycznej w Lesznie, 
która odprowadza ścieki z terenu Leszna 
i Zaborówka do Błonia. Wybudowaliśmy 
również w kilku wsiach łącznie ponad 
4 km wodociągów. W ramach działań 
proekologicznych zakończyliśmy także
I etap termomodernizacji budynku Urzę-
du Gminy, II etap tej inwestycji zreali-
zujemy w przyszłym roku. Realizujemy 
program selektywnej zbiórki odpadów 
i Gmina co roku dofi nansowuje ze swo-
jego budżetu dużą część tego zadania. 
Spory wkład w czystość naszej gminy 
mają także pracownicy Referatu Gospo-
darki Komunalnej, którzy na bieżąco 
sprzątają tereny gminne, przystanki oraz 
drogi powiatowe i wojewódzkie.

– Z ekologią wiąże się również za-

gadnienie sportu i rekreacji. Czy w tej 

dziedzinie Gmina realizuje inwestycje?

– Coraz więcej mieszkańców naszej 
gminy spędza aktywnie czas. W ub. roku 
rozpoczęliśmy program modernizacji bu-
dynków i obiektów sportowych. W roku 
bieżącym w Zaborowie wybudowaliśmy 
na stadionie nowe trybuny podobne do 
tych, które zostały wcześniej wykonane 
na boisku sportowym w Lesznie. Obydwa 
boiska zostały ogrodzone, a na stadionie 
w Zaborowie zainstalowano oświetlenie, 
które pozwoli na rozgrywki i treningi
w godzinach wieczornych. Podobną in-
westycję planujemy na boisku w Lesznie.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi miesz-
kańców i Urzędu Gminy udało nam się 
również wygrać plac zabaw w konkursie 
Nivea. Opracowaliśmy także projekt tech-
niczny dużej gminnej strefy rekreacyjnej
w Szymanówku. W przyszłym roku wybu-
dujemy tam infrastrukturę służącą rekre-
acji i wypoczynkowi, m.in.: wiaty, ławki, 
plac zabaw, miejsce do grillowania, urzą-
dzenia fi tness, a także miejsca parkingo-
we, w.c. oraz punkt czerpalny wody pitnej 
dla turystów. Mam nadzieję, że to piękne 
miejsce zachęci do aktywnego wypoczyn-
ku na łonie natury wielu mieszkańców na-
szej gminy i gości z zewnątrz.

– Gmina Leszno posiada aż 5 jed-

nostek OSP. Jak wyglądają inwestycje

w ich rozwój?

– Nasze gminne jednostki Ochotni-
czych Straży Pożarnych są bardzo waż-
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nym elementem tworzącym wspólnotę 
gminną. Ich członkami są zarówno lu-
dzie z wieloletnim doświadczeniem, jak 
i osoby młode. Każda ich działalność 
jest gminie bardzo potrzebna. Staramy 
się wspierać działania tych jednostek
w zakresie bezpieczeństwa ppoż., ekolo-
gii, jak i zagadnień prospołecznych. Od 
kilku lat modernizujemy siedziby straży 
tak, aby zwiększyć komfort użytkowni-
ków budynków OSP. Np. w remizie OSP 
w Gawartowej Woli wybudowaliśmy no-
woczesny system ogrzewania – zarówno 
pomieszczeń socjalnych, jak i garaży na 
wozy bojowe. Rozbudowano także remi-
zę OSP w Zaborowie, dzięki temu uzyska-
no pomieszczenia na magazyny, szatnię 
i salę pamięci, łącznie ok. 50 m2. Z kolei 
w OSP w Łubcu trwa rozpoczęta w ub.r. 
rozbudowa remizy. W rezultacie powstał 
tam zupełnie nowy obiekt. Dobudo-
wano I piętro, powstały pomieszczenia

z przeznaczeniem dla straży: sala spo-
tkań i szkoleń, pokój zarządu i magazyny 
techniczne. Powiększony został również 
garaż dla samochodu strażackiego. Na 
parterze budynku znajdzie swoją nową 
siedzibę świetlica wiejska. Budynek,
w którym dotąd działała świetlica, będzie 
rozebrany, a na jego miejscu powstanie 
parking. Modernizacja i rozbudowa re-
mizy zakończy się w 2016 r. Budynek po-
większy się o około 250 m2, a planujemy 
oddać go do użytku na jubileusz 90-lecia 
OSP w Łubcu.

– Powiedzmy parę słów o planach 

na następny rok…

– Wiele zadań, które zrealizujemy
w przyszłym roku, będzie kontynuacją 
inwestycji rozpoczętych w latach po-
przednich. Przygotowaliśmy również 
kilka nowych projektów inwestycyj-
nych, o których dofi nansowanie bę-

dziemy aplikować w nowym okresie 
fi nansowania 2014-2020 Unii Europej-
skiej. Obecnie przygotowujemy wnioski 
o dofi nansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich dotyczące dwóch 
inwestycji drogowych, tj.: przebudo-
wy ul. Wiosennej w Zaborowie (II etap)
i Fabrycznej w Lesznie, na odcinku od 
ul. Błońskiej do Polnej. Nawierzchnie 
ulic zostaną przebudowane, powstaną 
chodniki, przejścia dla pieszych, urzą-
dzenia bezpieczeństwa ruchu, a dodat-
kowo na ul. Fabrycznej zaprojektowano 
ścieżkę rowerową.

Mamy także przygotowany projekt 
przebudowy ul. Topolowej we wsi Grądy, 
w kierunku na Marianów. Prace rozpocz-
ną się tam w przyszłym roku i będą pro-
wadzone etapami. Planujemy również 
budowę ul. Kwiatowej w Lesznie.

Opracowaliśmy dokumentację tech-
niczną targowiska wiejskiego „Mój Ry-

nek w Lesznie”. Jest to miejsce bardzo 
potrzebne lokalnej społeczności. Aby 
ułatwić producentom rolnym i handlow-
com sprzedaż towarów, na utwardzonej 
nawierzchni wybudujemy zadaszone
i oświetlone wiaty, sanitariaty oraz po-
mieszczenie techniczne. Obok powstaną 
także miejsca parkingowe. Inwestycja 
ta zostanie rozpoczęta po otrzymaniu 
środków z funduszy europejskich.

Zaplanowaliśmy również dalszą roz-
budowę gminnej sieci wodociągowej
w kilku wsiach. W Zaborówku zaprojek-
towaliśmy 3 km sieci kanalizacyjnej, któ-
rą będziemy realizować po pozyskaniu 
funduszy z UE.

Planujemy także kontynuację pro-
gramu modernizacji dróg gminnych. 
W przyszłym roku rozpoczniemy prace 
projektowe dotyczące modernizacji na-
wierzchni kolejnych ulic, m.in.: Sosno-
wej w Lesznie, Willowej w Zaborowie. 

Planujemy modernizować odcinek drogi 
Szadkówek – Czarnów. Będziemy kon-
tynuować rozbudowę sieci oświetlenia 
ulicznego we wsiach: Marianów, Zaboró-
wek, Feliksów i Wólka.

Od kilku lat przy pomocy funduszy 
sołeckich realizujemy wspólnie z miesz-
kańcami drobne inwestycje i zadania. 
To właśnie oni wskazują, na jakie cele 
wydatkują własne środki sołeckie. Z tych 
funduszy powstaną m.in. siłownie plene-
rowe: w Wólce i Zaborówku, zorganizo-
wane będą okolicznościowe spotkania
i imprezy plenerowe.

– Gmina Leszno należy do partner-

stwa gmin metropolii warszawskiej. 

Czy w ramach wspólnych działań pla-

nowane są przedsięwzięcia w progra-

mie Zintegrowanych Inwestycji Tery-

torialnych (ZIT)?

– Oczywiście. Już działamy w tym za-
kresie, współuczestniczymy w tworze-
niu strategii oraz kryteriów ZIT. Jednym
z kluczowych projektów jest stworzenie 
systemu tras rowerowych, który połączy 
wszystkie 40 gmin Warszawskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego. Opracowaliśmy 
już koncepcję budowy dróg rowerowych 
na terenie naszej gminy.

Kolejnym zadaniem w ramach tego 
programu będzie budowa parkingu
w systemie parkuj i jedź, P+R, w Zaboro-
wie, w pobliżu ronda, u zbiegu ul. Kujaw-
skiego i Stołecznej. Utwardzony, ogro-
dzony i monitorowany parking będzie 
służył okolicznym mieszkańcom oraz ko-
rzystającym z linii autobusowej 719. 

W tym systemie przewidujemy także 
realizację mniejszych projektów, m.in.: 
wspólnego systemu archiwizacji doku-
mentów – programu e-Archiwum, pro-
gramu e-Wycena, ułatwiającego wycenę 
nieruchomości gruntowych, a także pro-
gramu promocji gospodarczej WAW Expo 
przewidującego stworzenie serwisu dla 
przedsiębiorców, który umożliwi promo-
cję lokalnych fi rm poza granicami kraju.

– Co by Pan Wójt chciał zmienić

w lesznowskiej gminie?

– Gmina warta jest tego, by ją rozwijać, 
cieszę się zatem, że mogę współdziałać
z ludźmi, którzy na co dzień realizują to 
zadanie. Zasługujemy na to, by mieszkać
w ładnym otoczeniu i korzystać z rezul-
tatów naszej pracy. W tym kontekście 
chciałbym jednak zmienić nastawienie 
do przestrzeni publicznej niektórych 
osób. Spotykamy niestety zbyt często 

i dl ż l k L i ” J i j b d

Plac zabaw ze sztuczną nawierzchnią przed rozbudowywanym Plac zabaw ze sztuczną nawierzchnią przed rozbudowywanym 
i modernizowanym przedszkolem w Leszniei modernizowanym przedszkolem w Lesznie
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W Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego dnia 13 października 2015 r. 
opublikowano uchwały: 

 pod numerem 8206 uchwałę Nr 
XIV/78/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy 
we wsi Korfowe, Gmina Leszno – ul. Piaskowa;

 pod numerem 8207 uchwałę Nr 
XIV/79/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy we 
wsi Zaborówek, Gmina Leszno – ul. Ustronna.

W Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego dnia 26 listopada 2015 r. 
opublikowano uchwały:

 pod numerem 9554 uchwałę Nr 
XV/85/2015 w sprawie wysokości stawek po-
datku od nieruchomości; 

 pod numerem 9555 uchwałę Nr 
XV/86/2015 w sprawie określenia stawek po-
datku od środków transportowych;

 pod numerem 9556 uchwałę Nr 
XV/87/2015 w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 
rolnego na 2016 rok;

 pod numerem 9557 uchwałę Nr 
XV/88/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty 
targowej, ustalenia wysokości stawek i termi-
nów płatności oraz zasad poboru tej opłaty na 
terenie Gminy Leszno;

 pod numerem 9558 uchwałę Nr 
XV/89/2015 w sprawie wyboru metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opła-
ty;

 pod numerem 9559 uchwałę Nr 
XV/91/2015 w sprawie ustalenia trybu udzie-
lania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli oraz dla osób prawnych i osób fi -
zycznych prowadzących niepubliczne inne for-
my wychowania przedszkolnego, a także trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania;

 pod numerem 9560 uchwałę Nr 
XV/92/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie 
określenia zasad przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-
kuńcze oraz warunków częściowego lub całko-
witego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

W Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego dnia 4 grudnia 2015 r. opu-
blikowano uchwały: 

 pod numerem 10048 uchwałę Nr 
XVI/96/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie 
wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

 pod numerem 10049 uchwałę Nr 
XVI/97/2015 w sprawie wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych.

Opublikowane uchwały wchodzą w życie po 
upływie 14 dni od daty ich ogłoszenia.

28 października 2015 r. odbyła się XV 

sesja Rady Gminy Leszno. Podczas obrad 
podjęto wiele uchwał dotyczących zagad-
nień fi nansowych. Radni zadecydowali
o zmianach w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy Leszno na lata 2015-2020 
i w Uchwale Budżetowej Gminy Leszno na 
rok 2015. Przyjęli także uchwały w spra-
wie wysokości stawek podatku od nieru-
chomości, stawek podatku od środków 
transportowych oraz obniżenia średniej 
ceny skupu żyta dla celów wymiaru po-
datku rolnego na 2016 r. Kolejne uchwały 
dotyczyły wprowadzenia opłaty targowej, 
ustalenia wysokości stawek i terminów 
płatności oraz zasad poboru tej opłaty na 
terenie gminy Leszno. Zadecydowano po-
nadto o wyborze metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi i o określeniu stawki tej opłaty.

W dalszej części obrad radni podjęli 
uchwałę w sprawie nadania imienia Gim-
nazjum w Lesznie (przy ul. Leśnej 13). 
Gimnazjum wchodzące w skład Zespołu 
Szkół Publicznych w Lesznie otrzymało 
imię Anny Jagiellonki.

Następnie radni przyjęli uchwałę
w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli oraz dla osób prawnych i osób 
fi zycznych prowadzących niepubliczne 
inne formy wychowania przedszkolnego, 
a także trybu i zakresu kontroli prawidło-
wości ich pobrania i wykorzystywania. 
Zmieniono także uchwałę w sprawie okre-
ślenia zasad przyznawania i odpłatności za 

Z prac Rady
Gminy Leszno

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia z opłat i try-
bu ich pobierania.

Ostatnie uchwały podjęte podczas 
październikowej sesji dotyczyły rozpatrze-
nia skargi, a także realizacji projektu pn.
„E-usługi między Wisłą a Kampinosem”.

25 listopada 2015 r. odbyła się XVI 

sesja Rady Gminy Leszno. Radni także 
podczas tej sesji zajęli się zagadnieniami 
fi nansowymi. Przyjęto uchwały dotyczą-
ce: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 
Leszno na rok 2015 i zmiany uchwały
w sprawie ustalenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości, zadecydowano 
również o określeniu wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych.

Kolejna podjęta uchwała dotyczyła 
programu współpracy Gminy Leszno
z organizacjami pozarządowymi oraz in-
nymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na rok 2016.

Na zakończenie radni podjęli uchwałę 
o nadaniu nazwy ulicy we wsi Wąsy Ko-
lonia w gminie Leszno. Działkom drogo-
wym stanowiącym drogę gminną nada-
no nazwę ul. Graniczna.

Pełny tekst uchwał dostępny jest w Biu-
rze Rady Gminy Leszno i na stronach 
internetowych Gminy:
http://www.leszno.bipgminy.pl/

U.G. Leszno – I.S.

O G Ł O S Z E N I E

akty wandalizmu. Nowe ładne urządze-
nia są bezmyślnie niszczone. Na boisku 
w Lesznie podpalone zostały trybuny
i nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego, 
połamano płot, zniszczenia pojawiły się 
także na placu zabaw. Ponadto uszko-
dzono skrzynki elektryczne sterujące 
oświetleniem ulicznym. Drodzy Państwo! 
Przecież to jest nasze wspólne dobro. 
Ten, kto niszczy naszą przestrzeń, niszczy 
ją również dla siebie. To niezrozumiałe 
działanie. W rezultacie zamiast budować 
coś nowego, musimy wydawać środki na 
naprawę zniszczeń.

Aby zapobiegać takim działaniom, 
będziemy rozbudowywać system moni-
toringu w miejscach zagrożonych. Dzia-
łania te podejmiemy w porozumieniu
z policją. Nadal będziemy również dofi -
nansowywać służby ponadnormatywne, 
aby więcej funkcjonariuszy pojawiało się 
w miejscach wskazanych przez miesz-
kańców gminy. Bezpieczeństwo jest na-
szą wspólną sprawą.

– Zbliżają się Święta, czy z tej okazji 

chciałby Pan Wójt coś przekazać Czy-

telnikom?

– Nadchodzi szczególny czas Świąt 
Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
i z tej okazji pragnę wszystkim Mieszkań-
com Naszej Gminy złożyć najserdeczniej-
sze życzenia. Gmina Leszno jest piękna 
i stanowi nasze wspólne dobro. Niech 
działania samorządu gminnego i miesz-
kańców przyniosą oczekiwane efekty
i sprawią, że wszystkim będzie żyło się tu 
coraz lepiej. Życzę Państwu dużo zdrowia 
i wszelkiej pomyślności!

Rozmawiał Marcin Łada
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Na początku spotkania Wójt po-
dziękował przybyłym mieszkańcom za 
obecność. Przypomniał, że to dzięki za-
angażowaniu mieszkańców w sprawy 
bezpieczeństwa udało się zachować
w Lesznie rewir dzielnicowych.

Stan bezpieczeństwa na terenie gmi-
ny przedstawił Komendant Powiatowy 
Policji. Stwierdził, że w ostatnich latach 
odnotowano spadek liczby przestępstw: 
z 213 w roku 2013 do 195 w roku 2014
i 116 za 10 miesięcy roku bieżącego. Spa-
dła również liczba przestępstw kryminal-
nych ze 143 w ub. roku do 90 w br. Mniej 
jest kradzieży – spadek z 46 w ub.r. do 16 
w br. Odnotowano także mniej kradzieży 
z włamaniem do domów – spadek z 47 
do 36. Mniej również było spraw doty-
czących przemocy w rodzinie – 10 w br., 
rok temu – 17, a dwa lata temu – 36.

Debata w sprawie bezpieczeństwa
19 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zorganizowano debatę społeczną poświęconą 
zagadnieniom bezpieczeństwa na terenie gminy Leszno. Debatę zorganizowali: Wójt Gminy Lesz-
no Andrzej Cieślak i Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Starych Babicach podinsp. Tomasz Szachowski.

– Są to jednak tylko dane statystycz-
ne – podkreślił Komendant, często nie-
stety dochodzi do przemocy w rodzinie,
o której nikt nie wie. Dlatego apeluję, aby 
takich zjawisk nie bagatelizować i zawsze 
powiadamiać o nich policję. Wówczas 

możemy zapobiegać trage-
dii.

W br. mniej było wypad-
ków drogowych – 2 (w tym 
jeden ze skutkiem śmiertel-
nym), w porównaniu z 7 – 
rok temu i 9 – dwa lata temu. 
– Mniejsza wypadkowość 
jest efektem zwiększonej ak-
tywności policjantów ruchu 
drogowego w tym rejonie – 
powiedział Komendant.

Podczas debaty miesz-
kańcy gminy mieli okazję 
podzielić się swoimi spo-
strzeżeniami na temat bez-

pieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli 
także radni. Na pytania oprócz Komen-
danta PP odpowiadali: Zastępca Naczel-
nika Wydziału Ruchu Drogowego st. asp. 
Robert Zaporski, Naczelnik Wydziału Pre-
wencji kom. Robert Knap oraz Kierownik 
Rewiru Dzielnicowych w Lesznie asp. szt. 
Grzegorz Łukawski. W spotkaniu wzięli 
udział również dzielnicowi.

Mieszkańcy gminy zwracali głównie 
uwagę na zagadnienia dotyczące bez-
pieczeństwa ruchu drogowego. Zgłasza-
no problem rowerzystów, którzy często 
jeżdżą jezdnią, zamiast korzystać ze 

ścieżki rowerowej znajdującej się obok. 
Jedna z pań zauważyła, że na ul. Leśnej
w Wyględach znaki drogowe są zasło-
nięte, a kierowcy często jeżdżą tam zbyt 
szybko. Inne osoby zgłaszały, że piraci 
drogowi pojawiają się też w Feliksowie, 
a także na ulicach: Topolowej, Kwiatowej, 
Leśnej, Stołecznej i Fabrycznej. Mieszkań-
cy postulowali większą liczbę patroli dro-
gówki z fotoradarami – we wskazanych 
miejscach, a także instalację urządzeń 
spowalniających ruch.

Kolejnym problemem zgłaszanym 
podczas spotkania był gryzący dym wy-
dobywający się z kominów w wyniku 
spalania w piecach przez niektóre osoby 
niedozwolonych substancji. Postulowa-
no również większą liczbę funkcjonariu-
szy w gminie.

Na zakończenie debaty ponownie za-
brał głos Wójt Leszna. Ustosunkował się 
do postulatów mieszkańców. – Na dro-
gach powiatowych nie możemy insta-
lować urządzeń spowalniających ruch, 
natomiast na drogach lokalnych takie 
urządzenia będą się stopniowo pojawiać. 
Przyjrzymy się także ul. Kwiatowej, jest 
tam rzeczywiście wąsko i w przyszłości 
wykonamy w tym miejscu ciąg pieszo-
-jezdny z ograniczeniem prędkości do 
20 km/h. Na naszym terenie mamy ok. 
140 km dróg gminnych, z tego ok. 50 km 
to drogi utwardzone. Bezpieczeństwo 
na nich poprawia się, ale na dobrej na-
wierzchni niektórzy rzeczywiście jeżdżą 
zbyt szybko – powiedział Wójt Cieślak.

Komendant Powiatowy Policji Tomasz Szachowski



INFORMATOR GMINY LESZNO    GRUDZIEŃ 2015 – 6 (14) 7

Z GMINY

Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2016

Stawki za odpady

Podczas XV sesji, która odbyła się 28 
października br., Rada Gminy na wniosek 
Wójta Andrzeja Cieślaka uchwaliła stawki 
podatków i opłat lokalnych, które obowią-
zywać będą w 2016 r. Rada przychyliła się 
do propozycji Wójta i pozostawiła więk-
szość stawek podatku na niezmienionym 
od 2014 r. poziomie. Dwie stawki podatku 
od nieruchomości (od budynków lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie obrotu kwa-
lifi kowanym materiałem siewnym oraz 
od budynków związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych) zostały obniżone 
ze względu na obniżenie stawek maksy-
malnych przez Ministra Finansów.

Podstawowe stawki podatku od nieru-
chomości w roku 2016 wyniosą:

  od gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej za 1 m2  – 0,79 zł,

  od budynków mieszkalnych stawka za

1 m2 powierzchni użytkowej wynosić bę-
dzie 0,61 zł,

  od budynków związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej 19,68 zł.
Mając na uwadze wzrastające koszty pro-

dukcji rolnej oraz tegoroczną suszę, Rada 
Gminy, korzystając z ustawowych upraw-
nień do obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej do naliczania podatku rol-
nego w 2016 r., obniżyła cenę skupu żyta
o 3,75 zł za 1 dt i stąd podstawą dla oblicze-
nia podatku rolnego w 2016 r. na terenie 
gminy będzie kwota 50,00 zł. Dzięki tej ob-
niżce podatek rolny w 2016 r. będzie niższy 
niż w roku bieżącym.

Stawki podatku od środków transporto-
wych zostały w 2014 r. znacznie obniżone
i od tego czasu pozostają na niezmienio-
nym poziomie.

Opłata targowa również pozostanie na 
poziomie z roku 2015, a więc obowiązywać 
będą następujące stawki:

W dniu 28.10.2015 r. Rada Gminy Lesz-
no podjęła uchwałę o podniesieniu sta-
wek opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. I tak od 1.01.2016 r. miesz-
kańcy naszej gminy będą płacić 10 zł od 
osoby miesięcznie, jeżeli odpady będą se-
gregowane, i 18 zł od osoby miesięcznie
w wypadku braku segregacji. Przed wej-
ściem w życie uchwały stawki te wynosiły 
odpowiednio 8 i 16 zł. Warto w tym miej-
scu dodać, że kwartalne terminy wnoszenia 
opłaty oraz sposób jej naliczania nie uległy 
zmianie. Nadal pierwszą ratę płacimy w ter-
minie do 15 marca, drugą do 15 czerwca, 
trzecią do 15 września, a czwartą do 15 
grudnia. Opłatę wyliczamy, mnożąc stawkę
(10 albo 18 zł) przez liczbę mieszkańców 
(osób) zamieszkujących daną nieruchomość.

Podwyżka stawek podyktowana została 
znacznym wzrostem ceny odbioru odpa-

dów. Jak Państwo zapewne wiedzą, w dniu 
14.05.2015 r. została wyłoniona w drodze 
przetargu nowa fi rma – Byś, która zastąpi-
ła dotychczas odbierającą odpady z naszej 
gminy fi rmę Sita S.A. Niestety najtańsza 
oferta fi rmy Byś była prawie dwukrotnie 
wyższa od dotychczas obowiązującej – 
66 302 zł miesięcznie. W chwili obecnej 
Gmina Leszno płaci za odbiór odpadów 
następujące kwoty: czerwiec 116 519 zł, 
lipiec 119 478 zł, sierpień 119 098 zł, wrze-
sień 127 116 zł, październik 129 816 zł, li-
stopad 108 432 zł. Różnice wynikają z ilości 
odpadów zielonych, za które Gmina płaci
w zależności od ich ilości, a nie ryczałtem, 
jak za pozostałe.

Z powyższych danych wynika, że przy 
całkowitej liczbie 9812 osób objętych syste-
mem, przy kwocie wydawanej przez Gminę 
na zakup worków do segregacji odpadów 

Debatę podsumował Komendant To-
masz Szachowski. – Leszno to bezpiecz-
na gmina, co nie oznacza oczywiście, że 
wszyscy tu przestrzegają prawa. Jeśli 
myślimy o dalszej poprawie bezpieczeń-
stwa – bardzo ważny jest kontakt spo-
łeczeństwa z policją i informowanie
o wszystkich podejrzanych zdarzeniach. 
Niektórzy mówią – my nie będziemy 

donosić. Zamieńmy jednak słowo „do-
nos” na współdziałanie w ramach bez-
pieczeństwa. Dziękujemy samorządowi 
gminy za dobrą współpracę i za pomoc 
fi nansową. Wspólne działania przynoszą 
dobre efekty, co wykazuje statystyka. 
Podchodzimy poważnie do każdej in-
formacji przekazanej nam przez miesz-
kańców.

Debatę zorganizowano w ramach 
Rządowego Programu Ograniczania 
Przestępczości i Aspołecznych Zacho-
wań „Razem Bezpieczniej”. Przekazane 
informacje i uwagi będą pomocne poli-
cjantom w wypracowaniu metod elimi-
nowania zgłoszonych zagrożeń.

M.Ł.

  za sprzedaż z ręki lub kosza – 4,00 zł,
  ze stolika lub stoiska:
•  do 3 metrów bieżących zajmowanej 

długości – 16,00 zł, 
•  od 3 do 6 metrów bieżących zajmowa-

nej długości – 20,00 zł, 
•  od 6 do 10 metrów bieżących zajmowa-

nej długości – 24,00 zł, 
•  powyżej 10 metrów bieżących zajmo-

wanej długości za każdy dodatkowy
1 metr stanowiska – 4,00 zł, 

•  z samochodu ciężarowego, ciągnika lub 
przyczepy – 30,00 zł.

Informacje o stawkach podatkowych do-
stępne są na stronie www.gminaleszno.pl
w zakładce „Mieszkańcy” oraz na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Leszno.

Iwona Studnicka,

Inspektor ds. obsługi Rady i Komisji,

Urząd Gminy w Lesznie

przekraczającej 70 000 zł i uwzględniając 
jedynie najniższą listopadową kwotę, jaką 
Gmina zapłaciła fi rmie Byś, cena za odpady 
segregowane powinna wynieść ok. 12 zł za 
osobę, a uwzględniając koszty obsługi ad-
ministracyjnej systemu (o czym stanowi art. 
6r ust. 2 pkt 3 Ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach), nawet 13 zł.

Jak widać, podwyżka stawek za odbiór 
odpadów komunalnych i tak nie pokrywa 
kosztów funkcjonowania systemu, do któ-
rego Gmina musi dopłacać kilkadziesiąt 
tysięcy złotych miesięcznie, pozwala jed-
nak lepiej zbilansować budżet. Dlatego, 
rozumiejąc, że każda, nawet najmniejsza 
podwyżka jest dla naszych mieszkańców 
uciążliwa, bardzo proszę o terminowe i su-
mienne wnoszenie opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.

Grzegorz Banaszkiewicz
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Sztuce przypatrywali się: Wójt Andrzej 
Cieślak, ks. proboszcz Piotr Paweł Laskow-
ski, Kierownik OPS Mirosława Dziadkie-
wicz, przedstawicielka fundacji „Memento 
Mori” Barbara Pilińska i członkowie Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – Przewodniczący Jarosław 
Wróblewski oraz Barbara Pszczółkowska
i Katarzyna Szufl ińska. Dzieci bardzo się 
starały, aby dobrze zaprezentować swo-
je umiejętności. Tego dnia miał do nich 
przyjść Święty Mikołaj. W tę sympatyczną 
rolę wcielił się na zakończenie spotkania 
Wójt Gminy. Ale wcześniej Ksiądz Pro-
boszcz pobłogosławił opłatki, odmówił 
okolicznościową modlitwę i wszyscy zło-
żyli sobie życzenia.

Podziękowania za przygotowanie sztu-
ki należą się Paniom prowadzącym Świetli-
cę: Henryce Berens, Katarzynie Niedzińskiej 

Jasełka w Świetlicy…
11 grudnia dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowaw-
czej w Lesznie przedstawiły Jasełka. W sztuce wystąpiło 
aż 42 młodych aktorów – wszyscy w barwnych strojach. 
Każdy miał choćby małą rolę do odegrania.

i Małgorzacie Mandes. Scena-
riusz sztuki stworzyły wspólnie, 
posługując się utworami, które 
znalazły w internecie.

Dzieci uczęszczające na za-
jęcia świetlicowe przebywają 

atmosferze. Pre-
zenty wręczo-
ne przez Wójta, 
u f u n d o w a n e 
przez lesznow-
ski samorząd
i fundację „Me-
mento Mori” 
sprawiły dzieciom dużą radość. Prezes 
fundacji otrzymała w podziękowaniu dy-
plom, a wszyscy goście małe choineczki 
wykonane przez dzieci.

Na zakończenie przekazujemy Czy-
telnikom życzenia wypowiedziane przez 
jedną z młodych „aktorek”, odgrywającą 
rolę Dorotki w Jasełkach.

Chcemy, by Jezus, co leżał w ubogim 

żłobie, narodził się także i we mnie,

i w Tobie. Teraz go do Waszych serc 

zaproście. On Was w nowym roku ob-

darzy miłością. W dzień Bożego Naro-

dzenia zawsze składa się życzenia. I my 

także tu składamy wszystkim, których 

tu nie mamy: łaski Bożej, sił do pracy, 

niechaj wszystkim Bóg dać raczy, niech 

pomoże Bóg Wcielony zebrać wszystkie 

wielkie plony!

M.Ł.

tu w dni powszednie, po 
szkole, do godz. 18:00. 
Mogą zjeść posiłek, odro-
bić lekcje i razem się po-
bawić. Jak powiedziała 
Pani Henryka – kilka razy
w roku przygotowują 
występy teatralne, m.in. 
z okazji Wielkanocy i Bo-
żego Narodzenia, a także 
na Dzień Matki.

Spotkanie upłynęło
w rodzinnej, świątecznej
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– Papież Franciszek (Jorge Mario 

Bergoglio) 8 grudnia ogłosił nadzwy-

czajny, jubileuszowy Rok Święty Miło-

sierdzia. Co to dla nas oznacza?

– Poprzez świętowanie odkrywamy 
tajemnicę miłości Boga do nas. W wierze 
najważniejsza jest właśnie relacja mię-
dzy Bogiem a człowiekiem i odpowiedź 
człowieka na Boże objawienie. Dla Polski 
Rok Miłosierdzia może mieć szczególne 
znaczenie. Pamiętajmy, że Papież bę-
dzie gościł w tym czasie w naszym kraju 
i weźmie udział w Światowych Dniach 
Młodzieży w Krakowie. Tam właśnie,
w Łagiewnikach, jest ustanowione przez 
św. Jana Pawła II Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego. To niezwykłe połączenie,
a dodatkowo w przyszłym roku będziemy 
obchodzić 1050. rocznicę Chrztu Polski.

– Nadchodzi Boże Narodzenie, cie-

szą się nie tylko dzieci…

– I słusznie. Boże Narodzenie pokazu-
je nam bowiem wielką tajemnicę miłości 
Boga. Bóg pochyla się nad człowiekiem, 
staje się jednym z nas. Pragnie, abyśmy 
rozpoznali Jego bezgraniczną miłość. 
Najbardziej tajemnica Bożej miłości obja-
wia się w miłosierdziu. To jest przesłanie! 
Teraz, gdy w świecie jest tyle waśni i nie-
pokojów, zobaczmy, że już doznaliśmy 

od Boga przebaczenia. Osoby wierzące 
codziennie odmawiają modlitwę „Ojcze 
nasz”, tam są słowa: i odpuść nam nasze 
winy, jako i my odpuszczamy naszym wi-
nowajcom. To jest przebaczenie.

– Czym jest miłosierdzie?

– Miłosierdzie to także czyny – wza-
jemna pomoc, wsparcie w znaczeniu du-
chowym i materialnym. Rozejrzyjmy się 
dookoła. Jest tylu potrzebujących, mło-
dzi potrzebują przykładu, mądrości ży-
cia, a starsi pomocy w realizacji różnych 
spraw. Galimatias naszego życia wynika 
z braku korzystania z mądrości i często 
braku wzajemnego miłosierdzia. Różne 
pokolenia przestają się rozumieć, dzia-
łają zbyt impulsywnie. A przecież „nowe” 
wcale nie musi oznaczać „złe”, a „stare” nie 
musi być „przestarzałe”. Pomyślmy o tym.

Chciałbym, abyśmy wszyscy dobrze 
wykorzystali Rok Święty. On już trwa. 
Rozpoczął się w Adwencie, gdy oczeku-
jemy na przeżywanie pamiątki przyjścia 
Chrystusa, i będzie trwał dalej, w Jego 
nauczaniu i cudach. Kulminacyjnym mo-
mentem roku jest męka Chrystusa, śmierć 
i zmartwychwstanie. To największy akt 
miłosierdzia. Bóg umiera za człowieka. 
Bóg jednoczy się z nami, nic, co ludzkie, 
nie jest mu obce. Robi wszystko, abyśmy 

uwierzyli, że On 
nas kocha. Po to 
właśnie są świę-
ta. A teraz Bóg 
rodzi narodzi 
się ponownie – 
dla nas…

– A Święty Miko-

łaj i jego prezenty?

– Ta tradycja zo-
stała zaczerpnięta
z podań o św. Mikoła-
ju – biskupie Myry (obecnie Demre, mia-
sto na terenie Turcji). Średniowieczne pi-
śmiennictwo podaje, że żył na przełomie 
III i IV wieku. Wsławił się cudami i aktami 
miłosierdzia, pomagał osobom biednym
i potrzebującym. W dawnych czasach pan-
ny, które chciały wyjść za mąż – musiały 
mieć posag. Św. Mikołaj wrzucał biednym 
pannom dary przez okna. Stara tradycja 
pomagania ubogim i wspierania potrze-
bujących dziś przeobraziła się, skomercja-
lizowała. Ale pomoc potrzebującym nadal 
jest potrzebna. Życzę Wszystkim Dobrych 
Świąt!

– Dziękuję Księdzu Proboszczowi za 

rozmowę.

Marcin Łada

Pan Bóg nas kocha!
– Chciałbym, abyście Państwo w Bożym Narodzeniu odkrywali mi-
łość Pana Boga do nas. On nieustannie przychodzi, abyśmy potrafi li 
przebaczać i doznawali przebaczenia – mówi Proboszcz Parafi i
w Lesznie ks. Piotr Paweł Laskowski.

Tematem spo-
tkania były relacje 
międzyludzkie – au-

torka mówiła o zasadach konstruktywnej 
współpracy i porozumienia ludzi. Dowiedzie-
liśmy się między innymi, co sprawia, że jedni 
ludzie są bardziej sympatyczni, a inni mniej, 
oraz jakie zachowania wpływają korzystnie 
na relacje między ludźmi, a co jest powodem 
sporów, kłótni i negatywnych emocji.

Ewa Woydyłło podkreśla, że w dzisiej-
szym świecie sfera emocji jest zaniedby-

wana i dlatego często jesteśmy wobec nich 
bezradni. Nie umiemy radzić sobie z trudny-
mi uczuciami zwłaszcza w bliskich relacjach, 
w małżeństwie i w rodzinie. A tymczasem 
umiejętności przetrwania w związku trzeba 
się uczyć jak obcego języka.

Pani Ewa chętnie odpowiadała na pyta-
nia uczestników spotkania. Na zakończe-
nie można było kupić jej książkę i zdobyć 
autograf. Ewa Woydyłło jest autorką wielu 
publikacji, takich jak: Buty szczęścia, Dobra 
pamięć, zła pamięć, Podnieś głowę, My rodzi-

ce dorosłych dzieci, Sekrety kobiet, Poprawka 
z matury, Rak duszy, W zgodzie ze sobą.

Spotkanie autorskie zorganizowały: 
Biblioteka Publiczna i Świetlica w Lesznie. 
Środki fi nansowe na spotkanie Biblioteka 
uzyskała z Instytutu Książki w ramach pro-
gramu „Dyskusyjne Kluby Książki”.

Serdecznie dziękuję uczestnikom DKK 
i bibliotekarkom prowadzącym klubowe 
spotkania – Mirosławie Dymek i Marioli 
Łukasik.

Bożena Sulik, Dyrektor Biblioteki

Spotkanie z Ewą Woydyłło
27 listopada w Świetlicy w Lesznie odbyło się spotkanie autorskie z Ewą Woydyłło, znaną 
i cenioną psycholożką, psychoterapeutką, pisarką – autorką wielu popularnonaukowych 
książek z dziedziny psychologii.

t
m

t k ó ił d

2
i
k



INFORMATOR GMINY LESZNO    GRUDZIEŃ 2015 – 6 (14)10

KULTURA

We Mszy Świętej, która rozpoczęła się 
o godz. 12:00, uczestniczyło wielu miesz-
kańców gminy Leszno. Nie zabrakło rów-
nież władz samorządowych z Wójtem 
Andrzejem Cieślakiem, Przewodniczącym 
Rady Gminy Lesławem Kuczyńskim i rad-
nymi. Przed ołtarzem, po dwóch stronach 
kościoła, miejsce zajęły poczty sztandaro-
we pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych 
i poczet Szkoły Podstawowej w Lesznie.

Ksiądz Proboszcz Piotr Paweł Laskow-
ski podczas kazania wspomniał postać 
św. Marcina – patrona żołnierzy, który
w wieku 15 lat rozpoczął służbę wojsko-
wą. Wspomniał również, że w życiu wielu 
ludzi to nie wiek biologiczny mówi o ich 
dojrzałości i odpowiedzialności, ale wy-

chowanie, które uzyskali w domu. Przy-
kładem takiej postawy są Orlęta Lwowskie 
i Powstańcy Warszawscy.

– Przed nami – współczesnymi – rów-
nież postawiono zadanie, aby przekazać 
historię Ojczyzny następnym pokole-
niom. Dziękujemy Panu Bogu za tych 
ludzi, których głos wewnętrzny pobudził 
do walki o wolną Polskę. Powinniśmy 
dziś mądrze wypełniać przestrzeń naszej 
wolności – powiedział ks. Laskowski.

Po Mszy Świętej zebrani razem z pocz-
tami sztandarowymi udali się na plac 

przed Urzędem 
Gminy. Uroczy-
stość prowadził w tym miejscu Piotr Kłos 
– inspektor ds. obywatelskich i obron-
nych. Delegacje władz samorządowych
i uczniów złożyły przed pomnikiem wień-
ce, zapalono również znicze.

Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak 
wygłosił okolicznościowe przemówienie 
patriotyczne, podczas którego wspo-
mniał bohaterów walczących o wolność 
Polski. W gminie Leszno jest wiele mo-
gił żołnierskich, powinniśmy pamiętać
o tych, którzy oddali życie, walcząc z na-
jeźdźcami, dzięki nim żyjemy dziś w wol-
nym kraju.

Orkiestra Dęta z Leszna wykonała na 
placu przed Urzędem Gmi-
ny kilka utworów, po czym 
wszyscy zebrani przeszli na 
ul. Szkolną 10 do lesznow-
skiej Świetlicy. Przybyłych 
gości powitała Dyrektor 
Krystyna Ziubińska, która 

poprowadzi-
ła również 
cały program 
ar t yst yczny 
pt. „Leć Orle 
Biały”. Z reper-
tuarem pieśni i po-
ezji patriotycznej wy-
stąpił Chór Ballada, drugą część progra-
mu wypełniły popisy taneczne dzieci
z Przedszkola w Zaborowie.

Trzy części uroczystości związanej ze 
Świętem 11 listopada w Lesznie stano-
wiły jedną całość. Dzięki nim młode po-
kolenia dowiadują się o polskiej historii, 
a starsi mogą lepiej poznać się i zintegro-
wać w lokalnej społeczności. Organizato-
rom naszego Święta Niepodległości: Pa-
rafi i w Lesznie, Wójtowi Gminy i Domowi 
Kultury w Lesznie – wszystkim, którzy 
przygotowywali tę piękną uroczystość, 
serdecznie dziękujemy!                         M.Ł.

11 listopada w Lesznie zorganizowano obchody 
Święta Niepodległości Polski. Uroczystości roz-
poczęła Msza Święta w Kościele pw. Narodze-
nia św. Jana Chrzciciela, następnie zebrani przy 
dźwiękach orkiestry dętej przeszli na plac przed 
Urzędem Gminy, gdzie złożono wieńce przed 
pomnikiem upamiętniającym żołnierzy i ofi ary 
wojny. Kolejną część uroczystości wypełnił pro-
gram artystyczny zorganizowany w Świetlicy
w Lesznie.

chowanie które uzyskali w domu Przy
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21 listopada Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak wręczył parom małżeńskim, które 
przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane 
przez Prezydenta RP. Uroczystość odbyła się w Ośrodku Kultury w Lesznie w obecności 
rodzin jubilatów.

Medalami uhonorowano w sumie
9 małżeńskich par, nie wszystkie jednak 
mogły przyjść na uroczystość. Wójt wrę-
czył ponadto pamiątkowe dyplomy dla 
par, które przeżyły ze sobą 65 lat.

Uroczystość zorganizowano w Domu 
Kultury w Lesznie. Mistrzem ceremonii 
był tego dnia Bogdan Skibiński – Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lesz-
nie. Wyraźnie wzruszony odczytywał 
nazwiska wyróżnionych par. Jak później 
stwierdził, co roku organizowane są uro-
czystości jubileuszowe dla złotych par 
i zawsze jest to wyjątkowe wydarzenie. 
– Ci ludzie naprawdę się kochają! – po-
wiedział.

Jest to na pewno dobry przykład dla 
młodych. Rocznik Statystyczny wskazuje, 
że co trzecie młode małżeństwo rozpada 
się. Małżonkowie, którzy znali się nieraz 
przez kilka lat, po ślubie często nie osią-
gają nawet rocznego stażu małżeńskie-

Złote i żelazne gody w Lesznie!

go. Co roku rozstaje się w Polsce ponad 
60 tys. par. Co jest tego przyczyną?

– Młodym jest teraz za dobrze – stwier-
dziła jedna z nagrodzonych par. – Gdy my 
poznaliśmy się na tzw. dechach (zabawie 
w remizie strażackiej), po miesiącu po-
stanowiliśmy się pobrać. Sami dorabia-
liśmy się wszystkiego, nie było czasu na 
głupstwa. Później przyszły dzieci, wnuki 
i prawnuki. Dziś rodzina jest naszym naj-
większym szczęściem. A w małżeństwie 
– wiadomo, bywa różnie, ale trzeba się 
kochać, a także być… tolerancyjnym. Bez 
tego nie uda się tak długo żyć razem – 
dodają z uśmiechem.

– Jubileusz długoletniego pożycia 
małżeńskiego należy do uroczystości,
w których zawsze uczestniczymy z rado-
ścią – mówił Wójt Andrzej Cieślak. – Pary, 
które przeżyły ze sobą 50 lat, doczekały 
złotych godów, a pary z 65-letnim sta-
żem – żelaznych godów. Te wspólne lata 

to wzór dla mło-
dych pokoleń 
wstępując ych
w związki mał-
żeńskie.

Wójt najpierw 
uhonorował pa-
ry, które przeżyły 
ze sobą 65 lat. 
Pary te zostały
nagrodzone me-
dalami w ubiegłych latach. – Niestety nie 
mamy dla Państwa dodatkowych medali 
za tak imponujący staż małżeński, ale 
przygotowaliśmy za to specjalne dyplo-
my z gratulacjami od Gminy – powiedział. 
Następnie Wójt wręczył medale dla par
z 50-letnim stażem małżeńskim.

– Gratuluję Państwu tego wyróżnienia, 
jak też pięknego jubileuszu. Życzę wielu 
kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miło-
ści i wzajemnym szacunku. Życzę radości 
z każdego dnia i wszelkiej pomyślności, 
byśmy mogli wspólnie świętować kolej-
ne jubileusze – powiedział Wójt Leszna.

Samorząd Gminy Leszno przygoto-
wał dla jubilatów kilka miłych niespo-
dzianek. Jubileuszowy tort – z którym 
wjechał na salę Lesław Kuczyński, 
Przewodniczący Rady Gminy Lesz-
no, prezenty i słodki poczęstunek 
przygotowany pod kierunkiem 
Krystyny Ziubińskiej – Dyrektora 
Domu Kultury w Lesznie. Spotka-
nie uświetnił występ lesznowskiego 
Chóru Ballada, który wystąpił pod dy-
rekcją Bernarda Olosia.

Medal za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie usta-
nowiono jako nagrodę 
dla osób, które przeżyły 
50 lat w jednym związ-
ku małżeńskim. Po raz 
pierwszy wręczono go
w 1960 r. Do obecnego sys-
temu odznaczeń państwowych 
medal włączono w 1992 r. W dawnych 
czasach nadawała go Rada Państwa, a od 
1990 roku Prezydent RP.

M.Ł.

65 lat przeżyli ze sobą Państwo: Joanna i Jan Wojciescy, Teresa i Wacław Sproń-
scy, Kazimiera i Wacław Górscy.
Ponad 50 lat przeżyli ze sobą Państwo: Elżbieta i Włodzimierz Chmielewscy, 
Bogumiła i Mieczysław Balwin, Jadwiga i Mirosław Leżyńscy, Wanda i Bogdan 
Wróblewscy, Jadwiga i Jan Dittbrenner, Barbara i Karol Milczarek, Bronisława
i Tadeusz Kowalscy, Marianna i Mieczysław Kańczugowscy, Anastazja i Bronisław 
Regulscy.
Wszystkim Żelaznym i Złotym Jubilatom Serdecznie Gratulujemy!

Nasi  Jubilaci
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Akcję profi laktycznych badań zorgani-
zowano w lesznowskiej gminie już po raz 
czternasty. Jest to efekt wspólnych dzia-
łań Samorządu Gminy Leszno i Centrum 
Zdrowia „Medicor”. Do współpracy włą-
czyli się także wolontariusze z Zespołu 
Szkół Publicznych w Zaborowie i zawod-
nicy Klubu Sportowego „Zaborowianka”. 
Oprócz badań lekarskich zorganizowano 

promocję zdrowej żywności (produkty 
spożywcze dostarczyły bezpłatnie fi rmy: 
„Dawtona” i „BioPlanet”).

Kogo odwiedzano najczęściej?
Najwięcej porad udzielili lekarze: oku-

lista – 50, ortopeda – 47, fi zjoterapeuta – 
44 i dermatolog – 44. Zainteresowaniem 
cieszyli się także lekarze innych specjal-
ności: laryngologa odwiedziło 38 osób,
a alergologa 15. Podczas akcji wykonano 
wiele badań: poziom cukru sprawdzono 
u 56 osób, ciśnienie krwi u 36. Przepro-
wadzono również badania stóp, słuchu 
oraz wzroku (zakończone dobraniem 
okularów).

Jakie są wnioski?
Radna Ewa Latoszek – pielęgniarka 

koordynująca akcję „Białej Soboty” – 
twierdzi, że coraz częściej ulegamy tzw. 
chorobom cywilizacyjnym. Dzieci ge-

Żyjmy aktywnie i zdrowo,
czyli „Biała Sobota” w Zaborowie
7 listopada w Centrum Zdrowia „Medicor” w Zaborowie zor-
ganizowano dzień bezpłatnych badań profi laktycznych. Tym 
razem akcja skierowana była do młodzieży. Lekarze różnych 
specjalności przez wiele godzin przyjmowali młodych pa-
cjentów. Wykonano wiele badań przesiewowych. Udzielono 
ponad 400 porad lekarskich.

neralnie zbyt dużo czasu spędza-
ją przed ekranami komputerów, 
stąd pojawiają się wady wzroku. 
Z kolei słuchanie zbyt głośnej mu-
zyki przez słuchawki powoduje
w młodym wieku wady słuchu. – 
Te wady najczęściej stwierdzaliśmy 
podczas badań przesiewowych – 
mówi Pani Ewa. – Niestety niektóre 

dzieci unikają tak-
że ćwiczeń na lekcjach 
wychowania fi zycznego. 
Brak ruchu powoduje 
wady rozwojowe – po-
jawiają się kłopoty z krę-
gosłupami i bóle stóp.

– Badania przesie-
wowe dzieci i podjęcie 
leczenia mogą je uchro-
nić przed chorobami 
cywilizacyjnymi. Widząc 
niepokojące tendencje, 
chcemy przeprowa-

dzać bezpłatne badania stóp w kierun-
ku płaskostopia, a także badania słuchu
u wszystkich dzieci w przedszkolach na 
terenie gminy Leszno. Wczesne wykrycie 
dysfunkcji pozwala na szybsze skorygo-
wanie nieprawidłowości – powiedziała 
Ewa Latoszek.

Przyjęto wszystkich
Podczas „Białej Soboty” przyjęto 

wszystkie osoby, które chciały uzyskać 
porady lekarskie. Hasłem tegorocz-
nej akcji było zdanie: „Żyjmy aktywnie 
i zdrowo”. Stąd współpraca „Medicoru” 
z Klubem Sportowym „Zaborowianka”. 
Podczas akcji zawodnicy namawiali swo-
ich młodych kolegów do aktywności na 
świeżym powietrzu. Wiadomo przecież, 
że żaden lek nie zastąpi ruchu, natomiast 
ruch i zdrowy tryb życia może zastąpić 
wiele leków.

Za przeprowadzenie tegorocznej akcji 
darmowych badań profi laktycznych po-
dziękowania składamy Wójtowi Andrze-
jowi Cieślakowi, Radnym Gminy Leszno
i Markowi Drynkowskiemu – Dyrektoro-
wi Centrum Zdrowia „Medicor”.

M.Ł.
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Elżbieta Gładkowska-Kruijsse, właści-
cielka Studia Tańca i Ruchu „Twist”
Elżbi t Gł dk k K ij ł ś i

III Mikołajkowy Maraton Zumba Fitness
Nadejście Świętego Mikołaja uczczono w Lesznie 
tańcem i zdrową aktywnością fi zyczną. 5 grudnia
w Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowano III Miko-
łajkowy Maraton Zumba Fitness. Patronat nad imprezą 
objął Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak.

Zumba to ruch łączący w sobie ele-
menty tańców latynoamerykańskich
i ćwiczeń fi zycznych – fi tness. Ćwiczenia 
wykonywane przy muzyce, pod okiem 
instruktorów, dobrze wpływają na kon-
dycję i przynoszą radość uczestnikom.
W maratonie wzięło udział ok. 30 pań, 
przeprowadzono także konkurs na naj-
zabawniejsze mikołajkowo-zumbowe na-
krycie głowy. A było z czego wybierać: 
kapelusz – choinka, kapelusz – patelnia
z sadzonym jajkiem, kapelusz – komin
z nogami Świętego Mikołaja… Imprezę 
zorganizowali: Studio Tańca i Ruchu „Twist” 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lesznie.

– Czy może Pani przybliżyć nam ideę 

zumby? – zapytaliśmy Elżbietę Gład-

kowską-Kruijsse, właścicielkę Studia 

Tańca i Ruchu „Twist”.

– Jest to, najprościej mówiąc, aktyw-
ność fi zyczna łącząca w sobie: fi tness, 
taniec, zabawę i relaks. W dzisiejszych 
czasach coraz mniej się ruszamy, a jedno-
cześnie pracujemy coraz więcej, siedzimy 
długo przy komputerach, jeździmy samo-
chodami. To niestety wpływa negatywnie 
na nasze zdrowie i ogólne samopoczucie. 
Powinniśmy zatem jak najczęściej korzy-
stać z aktywnej formy spędzania wolnego 
czasu. Od tego zależy odpowiednia kon-
dycja organizmu – zarówno fi zyczna, jak
i psychiczna.

– Zumba jest doskonałym sposobem 
na tego rodzaju bolączki. Dynamiczna

muzyka, nieskomplikowa-
ne kombinacje kroków oraz 
swobodna i przyjazna atmosfera zajęć 
wprowadzana przez instruktorów jest do-
skonałą alternatywą dla stresu i nadmier-
nego tempa życia. Na zajęciach zumby 
przestajemy myśleć o kłopotach i dystan-
sujemy się do rzeczywistości, co przy-
nosi radość i pozwala 
nam spojrzeć na życie
z innej perspektywy. 
Gubimy także zbędne ki-
logramy. Proszę spojrzeć na 
uczestniczki naszego mara-
tonu, one są tego najlep-
szym przykładem – pod-
kreśla Pani Elżbieta. 

Rzeczywiście, podczas 
maratonu wszystkie pa-
nie były uśmiechnięte 
i zumba autentycznie 

sprawiała im radość. Maraton trwał dwie 
godziny, a laur za najzabawniejszy kape-
lusz zdobyła Pani Edyta Jagiełło, której 
nakrycie głowy imitowało komin. Na-
grodę główną, czyli radioodtwarzacz 

CD marki Philips, ufundował Wójt 
Gminy Leszno. Równorzędne dru-
gie miejsce otrzymały Panie: Lidia 

Szczawińska-Broda za kapelusz – pa-
telnię z sadzonym jajkiem oraz Kinga 

Adamczyk za kapelusz – fi liżankę
z herbatnikiem.

Ćwicząca grupa pań z gminy 
Leszno spotyka się w poniedziałki 

i czwartki na terenie SOSW. Zaję-
cia zumby oprócz propagowania 
aktywności fi zycznej integrują 
lokalne środowisko. Powstała 
grupa przyjaciół, którzy lubią 
wspólnie spędzać czas.

– Zumba jest obecnie jednym
z najpopularniejszych i najmod-

niejszych kierunków taneczno-roz-
rywkowych na świecie – dodaje Pani
Elżbieta. – Nasze uczestniczki już od kilku 
lat spotykają się nie tylko na regularnych 
zajęciach, ale także bawią się na okolicz-
nościowych spotkaniach integracyjnych, 
takich jak maraton mikołajkowy, karna-
wałowy czy plenerowy organizowany na 
początku czerwca w pobliskim Gospodar-
stwie Agroturystycznym w Marianowie. 
Zumba na trawie ma swój niepowtarzalny 
klimat i doskonale się sprawdza.

M.Ł.
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Tematem prac było przedstawienie 
ciekawych obiektów w swojej miejsco-
wości (należącej do powiatu warszaw-
skiego zachodniego), a główną postacią 
był Smok Wuzetek. Uczniowie przed 
przystąpieniem do konkursu z wiel-
kim zainteresowaniem obejrzeli fi lm 
„Z Wuzetkiem przez Powiat”, w którym 
zaprezentowano najciekawsze miejsca 
na terenie PWZ. Do konkursu przystą-
piło 72 uczniów, prace były pomysłowe

i barwne, wykonane różnymi technikami 
plastycznymi. Uczestnicy otrzymają dy-
plomy za udział w konkursie na szczeblu 
szkolnym. Rozstrzygnięcie na szczeblu 
powiatowym odbędzie się w grudniu. 
Informacje o laureatach zostaną umiesz-
czone na stronach internetowych Powia-
tu (www.pwz.pl) i szkoły.

Dziękujemy za udział w konkursie!

K. Kowalska

Konkurs „Podróże Smoka Wuzetka
po Powiecie Warszawskim Zachodnim”
W listopadzie br. uczniowie z klas I-III Szkoły Podstawowej im.
S. Batorego w Lesznie zostali zaproszeni do udziału w powiato-
wym konkursie plastycznym.

Święto Dyni w SOSW w Lesznie
8 października br. nauczyciele klas przysposabiających do 
pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Lesznie wspólnie z uczniami zorganizowali Święto Dyni.

Celem spotkania było promowanie 
zdrowego stylu życia, rozwijanie aktyw-

Warsztaty zoologiczne dla dzieci
W pierwszych dniach grudnia przedszkolaki z Publiczne-
go Przedszkola nr 1 w Lesznie wzięły udział w ciekawych 
zajęciach edukacyjno-zoologicznych, które zorganizo-
wano pod hasłem „Zwierzęta zimą z nami nie zginą”.

Dzieci zobaczyły na żywo: przepiórkę japońską, chomika syryjskiego i jeża 
afrykańskiego pigmejskiego. Zajęcia zorganizowane przez Dyrektor Przedszko-
la prowadził zoolog Roman Persona. Dzieci z zainteresowaniem obserwowały 
zachowania zwierząt w obcym dla nich środowisku. Wysłuchały także opo-
wieści o zwyczajach zwierząt i ich sposobach przygotowywania się do zimy.

Warto uwrażliwiać dzieci na potrzeby zwierząt już od najmłodszych lat. Ży-
cie w zgodzie z ekologią może uchronić wiele zagrożonych gatunków.

Małgorzata Szymczakowska

ności i wyobraźni twórczej. Ucz-
niowie wykorzystali dynie w róż-

nych działaniach plastycz-
no-technicznych i zabawach 
integracyjnych. Poznawali 
je za pomocą wielu zmysłów (do-
tyk, smak, wzrok, zapach), ćwiczyli 
także dzięki nim sprawność dłoni
i palców. W czasie zajęć powsta-
ło wiele „dyniowych stworków”, 
odbyły się również zabawy i kon-
kursy. Uczniowie dowiedzieli się 
o wartościach odżywczych dyni
i jej zaletach dla zdrowia. Najatrak-

cyjniejszym momentem spotkania była 
degustacja przetworów – na jesiennie 
udekorowanym stole znalazły się m.in. 
ciasto i ciasteczka z dyni, dyniowe bu-
łeczki i chlebek, dżemy, marynaty oraz 
zupa i soki dyniowe. Wszyscy uczestnicy 
przekonali się, że dynie w każdej postaci 
są naprawdę pyszne!

Wioletta Połeć, Elżbieta Wolska

j i j k i b ł

Święto Dyni zorganizowano także Święto Dyni zorganizowano także 
w Przedszkolu w Zaborowiew Przedszkolu w Zaborowie

Święto Dyni w SOSWŚwięto Dyni w SOSW
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24 października w Błoniu odbył się tur-
niej piłki nożnej MAZOVIA CUP 2015, tra-
dycyjnie organizowany w ramach Stowa-
rzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza. 
W imprezie uczestniczyły reprezentacje 
sześciu gmin: Błonia, Brwinowa, Leszna, 
Michałowic, Milanówka i Nadarzyna.

Nasza gminę reprezentowała drużyna 
chłopców z Gimnazjum w Lesznie, która 
poprowadzona przez Jacka Zalewskiego 
wywalczyła niekwestionowane zwycię-
stwo. Dodatkowo jesteśmy dumni z gry 
Macieja Kossakowskiego, który został 
wybrany najlepszym bramkarzem tur-
nieju. Wojtek Nowicki był mianowany do 
tytułu najlepszego zawodnika (strzelca), 
ale przecież nie mogliśmy dostać wszyst-
kich nagród :), więc tytuł przypadł za-
wodnikowi z Milanówka.

Skład zwycięskiej drużyny z Gimna-
zjum w Lesznie: Wojtek Nowicki – kapi-
tan, Jakub Zalewski, Seweryn Szczepa-

Złoto dla naszych w turnieju 
MAZOVIA CUP 2015

PSZCZOŁY w Przedszkolu

Adoptuj psa przed nadejściem zimy!

3 grudnia w Publicznym Przed-

szkolu w Zaborowie zawitał 

pszczelarz w towarzystwie swo-

jego przyjaciela Misia. Były to 

kolejne zajęcia zorganizowane

w ramach projektu: „Z ekologią

za pan brat”.

Nasi goście w ciekawy sposób 
opowiadali o pszczołach i pracy
z nimi. W trakcie zajęć oglądaliśmy 
m.in. prezentację multimedialną 
i fi lm o etapach rozwoju pszczół. 
Otrzymaliśmy wiele ważnych informacji dotyczących pożyteczności tych owadów. 
Dzieci zapoznały się z przyrządami potrzebnymi do pracy z pszczołami. Dużym za-
interesowaniem cieszyła się nauka „języka pszczół” i możliwość przymierzenia kom-
binezonów pszczelarza. Do gustu przypadła nam także propozycja zbudowania ula 
wspólnie z naszymi gośćmi. Bez wątpienia zajęcia były bardzo pouczające. Cieszymy 
się, że dzieci mogły uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.

I. Latoszek, Publiczne Przedszkole w Zaborowie

Pod naszą opieką znajduje się aktualnie 37 bezpańskich psiaków, które czekają na 
dom. Podaruj go, zanim nadejdą mrozy. Nie możesz przygarnąć na stałe? Pomóż, dając 
dom tymczasowy.

Jeśli nie jest Ci obojętny los porzuconych zwierząt, skontaktuj się z nami!
E-mail: zwierzakowo@gminaleszno.pl lub tel. (22) 725-80-05 wew. 109.
Informacje o naszych psiakach znajdziesz na:
www.facebook.com/zwierzakowogminyleszno.

PROGRAM BIBLIOTEKI

NARODOWEJ
Zakup nowości wydawniczych 

do bibliotek

Celem Programu, realizowanego
w ramach Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa na lata 2014-2020, 
jest wzbogacenie i odnowienie księgo-
zbiorów polskich bibliotek publicznych.

Zadaniem Programu BN Zakup no-
wości wydawniczych do bibliotek jest 
wzmocnienie bibliotek publicznych 
poprzez stały dopływ nowości wydaw-
niczych, możliwość systematycznego 
aktualizowania zasobów, a w konse-
kwencji zwiększenie oferty czytelniczej 
dla użytkowników bibliotek.

W 2015 roku Biblioteka Publiczna 
Gminy Leszno wraz z fi liami otrzymała 
dotację w wysokości 12.569 zł. Zaku-
piono łącznie 582 wol. nowości wy-
dawniczych.

Biblioteka w Lesznie – 372 wol., Filia 
w Czarnowie – 63 wol., Filia w Zaboro-
wie – 147 wol.

Zrealizowano ze środków fi nansowych 
Biblioteki Narodowej

w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa

nek, Patryk Kęzik, Dorian Grabarczyk, 
Maciej Kossakowski – bramkarz.

Wszystkim serdecznie gratulu-

jemy i życzymy dalszych sukcesów!

Kolejne wyniki: II miejsce – mię-
dzyszkolna drużyna z Milanówka, 
pod opieką Artura Araka; III miejsce 
– drużyna gospodarzy z Błonia (za-
wodnicy z Gimnazjum nr 2 trenujący 
pod okiem Alicji Kubiak); IV miejsce 
– gimnazjaliści z Michałowic, pod 
opieką Jakuba Daniluka; V miejsce – 
drużyna z Nadarzyna (zespół z Gim-
nazjum im. Świętego Jana Pawła II 
przygotowany przez Łukasza Milaszkie-
wicza); VI miejsce – drużyna z Brwinowa 
(sportowcy z Gimnazjum nr 2 trenujący 
pod opieką Andrzeja Przekopa). 

Najlepszy bramkarz – Maciej Kossa-
kowski z Leszna. Najlepszy zawodnik tur-

nieju – Bruno Nowakowski z Milanówka.

Królem Strzelców strzału na mini-
bramkę z dalekiej odległości został Paweł 
Rzeźnicki z Gimnazjum nr 2 w Błoniu.

Edyta Przybysławska,

Dyrektor Zespołu

Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie

cji dotyczących pożyteczności tych owadów



Rozkład jazdy autobusów  

Informujemy, że od 1 września br. na trasie Leszno–Kampi-
nos będzie kursować linia autobusowa L-29, która jest prze-
dłużeniem sieci komunikacyjnej aglomeracji warszawskiej i pozwoli miesz-
kańcom naszej gminy na jednym bilecie ZTM dotrzeć do Warszawy. Poniżej 
przekazujemy Państwu rozkład jazdy autobusu linii L-29.

Przystanek 02 Leszno–Kampinos: godz. 4:50, 5:48, 6:21, 7:02, 7:45, 8:40, 9:35, 10:35, 
11:35, 13:35, 14:35, 15:15, 15:55, 16:35, 17:35, 18:35, 19:35, 20:30, 21:30, 23:25.
Przystanek 01 Kampinos–Leszno: godz. 4:33, 5:30, 6:02, 6:40, 7:23, 8:20, 9:20, 10:20, 
11:20, 12:20, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:15, 20:52, 22:20.

Kolorem czerwonym oznaczono kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy.

Odbieramy azbest!
Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Leszno ponownie planuje usuwanie 

odpadów zawierających azbest. Wszyscy mieszkańcy zainteresowani usunięciem 
pokryć dachowych z eternitu w 2016 roku mogą składać wnioski w sekretariacie 
lub w pokoju nr 27 Urzędu Gminy Leszno w terminie do dnia 15.02.2016 r.

Informujemy, że prace polegające na demontażu i utylizacji wyrobów 
zawierających azbest będą bezpłatne. Właściciel obiektu będzie ponosił je-
dynie koszty nowego pokrycia dachu we własnym zakresie.

Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z demontażu azbestu, zobowiązani są 
dołączyć do wniosku zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budo-
wę, potwierdzone przez Starostwo.

Wyżej wymienione wnioski wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane można uzyskać u sołtysa, na 
stronie internetowej www.gminaleszno.pl lub w Urzędzie Gminy Leszno, pokój 
nr 27.

Ilona Olechowska

Wtorki: godz. 15:00-17:00 – warsztaty twórcze „Aktywni – kreatywni”
 godz. 17:00-18:00 – zajęcia taneczne dla dzieci (grupa początkująca)
 godz. 18:00-19:00 –  zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży (grupa 

zaawansowana)
 godz. 19:00-20:00 – zajęcia taneczne dla dorosłych i seniorów

Środy: godz. 09:00-14:00 – Powiatowy Urząd Pracy
 godz. 17:00-20:00 – indywidualna nauka gry na gitarze klasycznej

Czwartki: godz. 16:30-17:00 –  Baby Disco (zajęcia taneczne dla dzieci 
w wieku 3-6 lat)

 godz. 17:00-20:00 – indywidualna nauka gry na gitarze klasycznej
 godz. 17:00-18:00 – zajęcia taneczne dla dzieci (grupa początkująca)
 godz. 18:00-19:00 –  zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży (grupa 

zaawansowana)

Piątki: godz. 16:00-18:00 – zajęcia Lesznowskiego Chóru „Ballada”
 godz. 17:00-19:00 – próby Orkiestry Dętej

Soboty: godz. 16:00-18:00 – zajęcia teatralne: Grupa Artystyczna OFF ART

Poza formami stałymi codziennie placówka prowadzi w godz. 14:00-20:00 zajęcia 
świetlicowe: minibilard, tenis stołowy, gry PlayStation, piłkarzyki i zabawy ruchowe.
Numer telelefonu do Świetlicy w Lesznie – (22) 725-80-91.

Zapisy na zajęcia taneczne tel. 601-764-434.

 Urząd Gminy Leszno

al. Wojska Polskiego 21
tel. (22) 725-80-05
 (22) 725-84-52
fax (22) 725-85-52

 Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. (22) 725-81-55

 Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych

tel. (22) 725-80-05 wew. 106

 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

tel. (22) 725-81-90 (od 8:00 do 16:00)
  509-401-124

 Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
tel. 112 z każdego telefonu 

 Nocna Pomoc Lekarska w Błoniu 
ul. Piłsudskiego 2/4
tel. (22) 731-90-77

 Komenda Powiatowa Policji dla 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego

tel. (22) 752-80-00

 Rewir dzielnicowych w Lesznie 

mł. asp. Tomasz Zakościelny

tel.  600-997-630, 
st. asp. Mariusz Ciurzyński

tel. 600-997-645

 Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne 

w Kampinosie

tel. (22) 725-80-07
 502-033-997

 Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu

tel. (22) 725-51-11
fax. (22) 725-51-23

 Pogotowie Gazowe w Błoniu

tel. (22) 725-14-05 lub 992 

 Pogotowie Energetyczne Pruszków

tel. (22) 738-23-00 lub 991

 W sprawie bezdomnych zwierząt

tel. (22) 725-80-05 wew. 109
 (od 8:00 do 16:00)
 501-227-402

WAŻNE
TELEFONY

ŚWIETLICA W LESZNIE 
ZAPRASZA!
Świetlica w Lesznie przy ul. Szkolnej 10 jest czynna 
od wtorku do soboty, w godz. 14:00-20:00. Przed-
stawiamy tygodniowy plan zajęć placówki:


