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Drodzy Mieszkańcy Gminy Leszno,
zbliżające się Święta Wielkiej Nocy są czasem miłości
i nadziei. Nieodłącznie wiążą się także z nadejściem wiosny,
szczególnej pory roku, kiedy przyroda budzi się do życia,
a świat wokół pięknieje i rozkwita.
Symbolicznie dzieląc się z Państwem Poświęconym Jajkiem,
życzymy Wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz by
tegoroczne Święta Wielkanocne przyniosły wiele radosnych
chwil. Niech życzliwość i zgoda zagoszczą w każdym domu.
Przewodniczący Rady Gminy
Lesław Kuczyński

Wójt Gminy Leszno
Andrzej Cieślak

Imprezy rekreacyjne i sportowe
Zespół Sportowo-Rekreacyjny planuje w nadchodzących tygodniach
wiele ciekawych imprez:
2 kwietnia – „Witamy Wiosnę” – rodzinne budowanie budek lęgowych dla
ptaków – Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu, godz. 13:00.
2 kwietnia – Rajd Nordic Walking z przewodnikiem KPN, początek imprezy o godz. 10:00. Zbiórka w Domu Samopomocy w Łubcu.
16 kwietnia – Wiosenne graffiti w Zespole Sportowo-Rekreacyjnym – razem z Biblioteką Gimnazjum, godz. 10:00.
23 kwietnia – Turniej piłkarski Mazovia Cup 2016 dla klas 1-3. Początek
imprezy o godz. 9:00.
Zespół Sportowo-Rekreacyjny prowadzi także zajęcia z trenerami: trening
jazdy na rowerach górskich – szczegóły i zapisy u Piotra Morawskiego,
tel. 602-305-043; zajęcia lekkoatletyczne – szczegóły i zapisy u Andrzeja
Andryszczyka, tel. 609-042-699.
Rozszerzony harmonogram zajęć sportowych – na str. 19.

Cross z historią w tle
21 maja na terenie Gościńca Julinek odbędzie się
III Bieg Pamięci Żołnierzy AK Grupy „Kampinos”.
W programie imprezy organizatorzy przewidują: bieg główny o godz.
10:00, inscenizację historyczną o godz. 12:00, rodzinną grę terenową,
małe biegi dziecięce o godz. 14:00.
Więcej informacji i zapisy na bieg na stronie: www.crosshistoria.pl.
Organizatorami imprezy są: Gmina Leszno, ZSR, SOSW.
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Jesteśmy po to, aby pomagać…

Mirosława Dziadkiewicz, Kierownik OPS w Lesznie

– Program „Rodzina 500 plus” zakłada przyznanie nieopodatkowanej kwoty 500 zł miesięcznie na każde drugie
i kolejne dziecko. Świadczenie to będzie wypłacane rodzicom i opiekunom
co miesiąc, do ukończenia przez dzieci
18. roku życia. Wsparcie finansowe otrzyma każda rodzina, niezależnie od wysokości dochodów. Dodatkowo wsparcie
udzielane będzie także na pierwsze
dziecko – tu jednak decyduje kryterium
dochodowe (do 800 zł na osobę w rodzinie). Wnioski dotyczące świadczenia będzie można składać w Urzędzie Gminy
(w pokoju nr 1) od chwili startu programu, czyli od początku kwietnia 2016 r.
Jeśli ktoś nie zdąży, będzie mógł dołączyć do programu w dowolnym momencie i otrzyma wówczas pieniądze
przysługujące dziecku wstecz – a zatem naliczone od 1 kwietnia br. Jednak
warto wiedzieć, że ten system naliczeń
obowiązuje przez pierwsze trzy miesiące programu, jest to czas wdrożenia
ustawy. Od 1 lipca obowiązywać będzie data złożenia wniosku, wówczas
pieniądze będą naliczane od dnia jego
złożenia. Szacuje się, że w lesznowskiej
gminie programem „500 plus” objętych
zostanie około 500 rodzin.
– Kto ma prawo do pomocy finansowej?
– Prawo do świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochody nie
przekraczają kryteriów ustalonych na
podstawie progu interwencji socjalnej.
Od 1 października 2015 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód
nieprzekraczający 634 zł, natomiast dla
osoby w rodzinie – jest to kwota 514 zł.
Wyjątkiem jest tu wspomniany powyżej
program rządowy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie działa od 1990 r.
Placówka ta zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem
mieszkańców, bo przecież pomaga i udziela wsparcia potrzebującym. Jednak w ostatnich tygodniach zainteresowanie OPS-em bije wszelkie dotychczasowe rekordy. Co
chwilę ktoś dzwoni z pytaniem, kiedy będzie można otrzymać pieniądze z rządowego programu „Rodzina 500 plus”.
O rozmowę dotyczącą pracy Ośrodka i wdrażanego od kwietnia programu rządowego poprosiliśmy Mirosławę Dziadkiewicz – Kierownika OPS w Lesznie.
Głównym celem pomocy społecznej
jest wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie do ich życiowego usamodzielnienia się (oczywiście w miarę możliwości)
oraz umożliwienie im godnego życia.
Zawsze zatem staramy się dawać przysłowiową wędkę, a nie rybę.
– Ilu osobom pomaga OPS?
– Obecnie w lesznowskiej gminie
z pomocy społecznej korzysta 141 rodzin (352 osoby w rodzinach). Otrzymują pomoc w formie zasiłków stałych,
okresowych, celowych oraz w formie
rzeczowej. Ogólna kwota wydatkowana
w 2015 r. na udzielone świadczenia wynosiła 336 950 zł. Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawana jest przede
wszystkim na zakup opału, żywności
oraz leków. W rodzinach, gdzie przyznana pomoc może być zmarnotrawiona,
udzielana jest pomoc w formie rzeczowej, tj. talon żywnościowy, talon na zakup leków czy opału.
– W gminie dożywiane są także
dzieci?
– To prawda. W naszej gminie 95 dzieci
korzysta z rządowego programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”, który
realizowany jest ze środków własnych
OPS i z budżetu państwa, jego koszt wynosi 51 296 zł.
– Czy Gmina pomaga także osobom
starszym, samotnym, bezdomnym?
– Oczywiście. Osoby, które z racji wieku,
choroby lub z innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy, otrzymują usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Z tej
formy korzysta 13 osób. Natomiast osoby
wymagające całodobowej opieki, której
nie możemy zapewnić w miejscu zamiesz-
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kania, kierowane są za ich zgodą lub na
mocy postanowienia Sądu Rejonowego
do domu pomocy społecznej. Obecnie
w DPS-ach przebywają 4 osoby, za ich pobyt 70% kosztów pokrywa OPS.
W okresie jesienno-zimowym szczególną uwagę zwracamy na osoby bezdomne, które przebywają na naszym
terenie. Mamy podpisane porozumienie
o współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot” w Ożarowie
Mazowieckim, na podstawie którego kierujemy tam osoby bezdomne; tu muszę
podkreślić, że duże wsparcie otrzymujemy od miejscowej policji, która współpracuje z nami, wskazując miejsca, gdzie
mogą przebywać osoby bezdomne,
a także podczas interwencji pomaga
nam przewieźć je do „Mar-Kotu”.
– Czy pracownicy OPS czują się
bezpiecznie? Polską opinię publiczną
bardzo zbulwersował atak na pracownice pomocy społecznej w Makowie,
w wyniku którego dwie kobiety straciły życie.
– Niestety w naszej pracy stykamy
się z różnymi ludźmi, z których część ma
poważne problemy z funkcjonowaniem
w tzw. normalnym świecie. Nieraz na
próbę pomocy reagują agresją. Znamy to
z codziennej praktyki, na szczęście na naszym terenie nie doszło nigdy do tak dramatycznych sytuacji, jednak w internecie
jest wiele informacji z różnych rejonów
Polski na ten temat. Ta praca wymaga
szczególnych umiejętności, trzeba posiadać zdolność empatii i umieć dotrzeć do
świadomości osób, którym pomagamy.
Zawsze staramy się naszych podopiecznych przekonać, że jesteśmy w gminie po
to, aby im pomóc, ale jednocześnie muszą zrozumieć, że pomoc będzie skuteczna tylko wtedy, gdy sami zaangażują się
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w proces zmian. Pracownik socjalny często pełni rolę „doradcy”, będąc po części
psychologiem, prawnikiem, pedagogiem
czy po prostu – cierpliwym słuchaczem.
W lesznowskim OPS pracuje trzech pracowników socjalnych. W sytuacjach, gdy
mamy podejrzenie, że nasz podopieczny
może zachować się agresywnie, prosimy
o asystę miejscową policję.
– OPS realizuje różne programy pomocowe. Czy mogłaby Pani je pokrótce omówić?
– Przykładem obrazującym, że los
rodzin wielodzietnych jest dla władz
gminy Leszno bardzo ważny, może być
realizowany program „Karta 3+” . Rodziny wielodzietne korzystające z „Karty 3+”
mają uprawnienia do bezpłatnych zajęć
organizowanych przez Zespół Sportowo-Rekreacyjny w Lesznie i do bezpłatnego
korzystania z zajęć organizowanych dla
dzieci w Świetlicy w Lesznie. Program
przewiduje także różnorodne zniżki
na zajęcia sportowe i dobra kultury.
Są to: 50% zniżki w KS„Tennis Life” Leszno,
do 50% zniżki na korzystanie z oferty
kina w Ośrodku Kultury w Błoniu, do
50% zniżki na korzystanie z ofert Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie (pływalnia). Ponadto rodziny
wielodzietne otrzymują do 20% zniżki
w opłacie za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Na realizację programu „Karta 3+” Gmina wydała
w 2015 r. 27 077 zł.
– Jakie jeszcze zadania prowadzi
OPS?
– OPS prowadzi także postępowania
z zakresu: świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, czyli
stypendia dla uczniów, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego. Dbając o najbardziej potrzebujących, we współpracy ze
Środowiskowym Domem Samopomocy
w Łubcu, prowadzonym przez Stowarzyszenie „Przyłącz Się Do Nas”, przystąpiliśmy do Programu Operacyjnego
Pomocy Żywnościowej 2014–2020 (PO
PŻ) współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc w ramach Programu kierowana jest do tych
osób, które z powodu niskich dochodów
nie mogą zapewnić sobie lub rodzinie
odpowiednich produktów żywnościo-
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wych. Na jedną osobę przypada ok. 9 kg
żywności miesięcznie, na którą składają
się m.in. makaron, ryż, przecier pomidorowy, soki, mleko, konserwy, dżemy,
olej. Z pomocy skorzystało 45 rodzin.
Program ten cieszy się coraz większym
zainteresowaniem.
W tym roku nasz OPS zawarł porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy
na realizację programu „Aktywnej Integracji”. Program skierowany jest do osób
bezrobotnych, korzystających z pomocy
społecznej i przewiduje m.in. organizację prac społecznie użytecznych, zajęcia
warsztatowe oraz indywidualne zajęcia z doradcami i psychologami. Celem
programu jest kształtowanie aktywnej
postawy osób w życiu społecznym i zawodowym. Program jest aktualnie realizowany (luty–marzec br.), uczestniczy
w nim 10 osób bezrobotnych.
– Powiedzmy parę słów o pieczy zastępczej.
– W 2011 r. weszła w życie Ustawa
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Wprowadzono ją po to, aby pomóc rodzinom, które mają kłopoty
wychowawcze z dziećmi, i zmienić system opieki nad dziećmi pozbawionymi
opieki rodziców. Ustawa wprowadziła
w życie funkcję tzw. asystenta rodziny,
który ma pomagać nie tylko w problemach wychowawczych, ale również
w codziennych sprawach. Powierzając tej osobie pracę z daną rodziną,
uwzględnia się przede wszystkim zakres
pomocy, jaka powinna być udzielona.
Asystent prowadzi pracę z rodziną za jej
zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując ją do aktywnego współdziałania
w realizacji określonego planu pracy. Na
terenie gminy Leszno tą formą wsparcia
było objętych 18 rodzin (50 dzieci) przez
dwóch asystentów. Siedemnaście rodzin
objęto wsparciem asystenta rodziny na
wniosek Sądu Rejonowego III Wydziału
Rodzinnego i Nieletnich, jedna rodzina
otrzymała wsparcie asystenta rodziny
na wniosek pracownika socjalnego.
– W mediach nagłaśniane są sprawy
zabierania dzieci rodzinom, które nie
radzą sobie finansowo…
– Wbrew temu, co mówią media i nie
tylko, pomoc społeczna nie zabiera dzieci z powodu biedy. Jesteśmy dalecy od
takiego modelu pracy. Zależy nam na
tym, aby dzieci wychowywane były przez
biologicznych rodziców, dlatego staramy
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się, aby tam, gdzie rola rodzica nie zawsze
jest zgodna z przyjętymi standardami,
w wypełnianiu tej roli pomagał asystent.
Jednakże z pespektywy czasu nie zawsze
się to udaje. Niektórzy rodzice wybierają
alkohol i nie wykazują chęci współpracy
z asystentem. Dzieci przestają uczęszczać
do szkoły, z czym wiąże się niewypełnianie
obowiązku szkolnego. Do pracy z niektórymi rodzinami, z ramienia sądu, kierowany jest także kurator, który ma za zadanie
wspomagać rodzinę.
Pragnę nadmienić, że koszty pobytu dzieci umieszczanych w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych czy w rodzinach zastępczych ponoszone są z budżetu OPS – i tak np. w 2015 r. za pobyt
dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych
ponieśliśmy koszty w wysokości 28 370
zł za 12 dzieci. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.
Zgodnie z ideą Ustawy o wspieraniu
rodziny i pieczy zastępczej, piecza zastępcza powinna mieć charakter okresowy,
a praca z rodzicami biologicznymi powinna przynieść pozytywne efekty w postaci
możliwości powrotu dzieci do domu. Są
na naszym terenie również takie rodziny, które bardzo dobrze współpracują
z asystentem, kuratorem i pracownikiem
socjalnym, wówczas wsparcie asystentury jest zawieszane. W tym roku 6 rodzin
będzie już działać samodzielnie – bez
wsparcia asystenta. Wychodzimy z założenia, że zawsze lepiej jest, gdy rodzina wyraża wolę współpracy i zapewnia
dzieciom normalne warunki (przy naszej pomocy finansowej), niż gdy trzeba
umieszczać dzieci w placówkach opiekuńczych czy rodzinach zastępczych.
– OPS zajmuje się także zagadnieniem przemocy w rodzinach?
– Tak, Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje prace Zespołu Interdyscyplinarnego, który realizuje działania określone
w „Gminnym Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie” oraz w ramach
realizacji założeń programu krajowego.
Osoby doznające przemocy mogą zwrócić się o pomoc do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego mieszczącego się
w Lesznie przy ul. Warszawskiej 1, gdzie
w każdy poniedziałek i piątek przyjmuje
specjalista ds. przemocy, w każdy wtorek – specjalista ds. uzależnień, a w środy – psycholog. Z prowadzonych statystyk wynika, że przemoc „maleje”, gdyż
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w 2012 r. były założone 42 Niebieskie
Karty, a w 2015 r. tylko 15. Niebieskie Karty przeważnie zakładane są przez policję
i pracowników socjalnych.
– Czy rzeczywiście przemocy w rodzinach jest coraz mniej?
– Niestety, statystyka w tym przypadku nie oddaje wiernie rzeczywistości. Uważamy, że problem przemocy
w rodzinie nie „maleje”. Osoby doznające

przemocy nie zgłaszają się po pomoc,
gdyż uważają, że jeśli poproszą o nią, to
i tak nic nie zmieni. Często liczą na aktywność specjalistów, a same przyjmują postawę bierną i nie wyrażają chęci
współpracy. Jednak aby przerwać krąg
przemocy domowej, potrzebna jest praca dwóch stron. Każdy człowiek ma prawo do spokojnego życia w swoim domu.
Wiemy, że praca z osobami doznającymi
przemocy, jak i z osobami stosujący-

Z prac Rady
Gminy Leszno
Od ostatniej relacji z prac Rady Gminy
opublikowanej w grudniu ub.r. minęły
ponad 2 miesiące, w tym czasie odbyły
się trzy sesje Rady Gminy, które omawiamy poniżej.
Ostatnia z ubiegłorocznych – XVII
sesja Rady Gminy Leszno odbyła się
16 grudnia 2015 r. Podczas obrad podjęto następujące uchwały: w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016–2022, w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2016 i w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2015. Ponadto radni
podjęli uchwałę dotyczącą określenia
kryteriów rekrutacji i liczby punktów za
poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Leszno
z udziałem kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkoły. Pod koniec grudniowej sesji podjęto również uchwały:
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi
finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Leszno i zmieniającą uchwałę
w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych.
Pierwsza tegoroczna sesja Rady
Gminy odbyła się 27 stycznia 2016 r.
Była to XVIII sesja Rady Gminy Leszno.
Podczas obrad podjęto uchwałę
w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Leszno”. To zaszczytne wyróżnienie przyznano utalentowanemu mieszkańcowi naszej
gminy, gwieździe światowego futbolu
– Robertowi Lewandowskiemu. Jest to

pierwsze wyróżnienie tego typu przyznane przez Gminę Leszno. Z inicjatywą
nadania Robertowi Lewandowskiemu
zaszczytnego tytułu wyszli radni, którzy
zebrali pod wnioskiem ponad 900 podpisów mieszkańców gminy. Jesteśmy
dumni z faktu, że osoba wywodząca się
z Leszna osiągnęła tak duże sukcesy na
arenie międzynarodowej. Trzymamy kciuki za Pana Roberta i jego dalszą karierę!
Kolejne uchwały dotyczyły: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na
2016 r., sprawy udzielenia zabezpieczenia umowy kredytu w postaci weksla in
blanco i zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowego kredytu. W dalszej kolejności radni podjęli uchwały: w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Leszno na rok 2016. Pod koniec
sesji podjęto uchwałę zmieniającą wcześniejszą uchwałę w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji i liczby punktów za
poszczególne kryteria oraz dokumen-

mi przemoc jest długofalowa i trudna,
aby osiągnąć sukces trzeba współpracy
i czasu. Zachęcam do kontaktu z naszym
Ośrodkiem, wspólnie możemy skutecznie zwalczać przemoc domową. Mamy
doświadczenie w tej sprawie. Jesteśmy
po to, aby pomagać.
Z Kierownikiem OPS w Lesznie
Mirosławą Dziadkiewicz
rozmawiał Marcin Łada

tów niezbędnych do ich potwierdzenia
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Leszno
z udziałem kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkoły. Ostatnia z uchwał
podjętych podczas styczniowej sesji dotyczyła sprawy zamiany gruntów.

24 lutego 2016 r. odbyła się XIX sesja Rady Gminy Leszno. Podczas obrad
podjęto cztery uchwały. Pierwsza z nich
dotyczyła przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Leszno”.
Ten obszerny dokument określa kierunki
działań samorządu w dziedzinach związanych z użytkowaniem paliw i energii na
obszarze gminy Leszno, zaplanowanych
na lata 2015–2020. Celem strategicznym
niniejszego projektu jest m.in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zużycia i zwiększenie udziału wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
do 2020 roku. Założone w Planie działania
są zgodne z dokumentami strategicznymi
i planistycznymi na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym – obowiązującymi
w gminie Leszno. Ponadto dokument stanowi podstawę do ubiegania się o środki
unijne i krajowe na realizowanie zadań
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.
Kolejne uchwały podjęte
podczas lutowej sesji dotyczyły: zmiany uchwały w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej, dla
których Gmina Leszno jest
organem prowadzącym, wyrażenia zgody na dzierżawę
gruntu stanowiącego mienie komunalne, uchwalenia
„Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Leszno na lata
Podpisy pod wnioskiem dotyczącym nadania Honorowego Obywatelstwa Robertowi Lewandowskiemu 2016–2018”.
zbierali także zawodnicy Zaborowianki
UG Leszno
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Parę słów o gminnych inwestycjach
Gmina Leszno w br. będzie realizować wiele nowych inwestycji poprawiających standard życia mieszkańców. Samorząd podejmuje także działania zmierzające do pozyskania kolejnych środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł
zewnętrznych.
Parking „Parkuj i jedź”
w Zaborowie

Biuro projektowe „Grafton Projekt”
z Warszawy zakończyło opracowywanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w systemie „Parkuj i jedź”
w Zaborowie.
Dokumentacja została już złożona
w Starostwie Powiatu Warszawskiego
Zachodniego. Obecnie Gmina oczekuje
na wydanie pozwolenia na budowę. Na
przedmiotowe zadanie Gmina Leszno
zamierza pozyskać środki w ramach konkursu RPMA.04.04.02-IP-01-14-009/16,
w ramach poddziałania 4.3.2. „Mobilność
miejska w ramach ZIT”. Jest to możliwe
dzięki podpisanemu 21 lutego 2014 r.
porozumieniu gmin Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego o współpracy
w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w perspektywie finansowej UE 2014–2020.
Parking powstanie przy skrzyżowaniu ulic Jana Kujawskiego i Stołecznej.
Przewidziano 52 miejsca postojowe dla
samochodów osobowych i 40 dla rowerów. Obiekt zostanie ogrodzony, będzie
oświetlony i monitorowany, co przyczyni
się do wzrostu bezpieczeństwa w jego
otoczeniu. Projekt przewiduje usytuowanie w sąsiedztwie samoobsługowej stacji
naprawczej rowerów, jak również ławek
i koszy.

Targowisko „Mój rynek”
w Lesznie

Urząd Gminy w Lesznie uzyskał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę targowiska „Mój rynek”. Obiekt,
zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zlokalizowany będzie za
Strażnicą OSP, czyli w miejscu aktualnie odbywającego się w czwartki i soboty handlu.
W ramach inwestycji teren targowiska
zostanie utwardzony, powstaną: budynek sanitarno-techniczny oraz zadaszone
i oświetlone 32 stoiska handlowe. Przewidziano również utworzenie miejsc do
bezpośredniego handlu z samochodów
oraz niezadaszonych stoisk handlowych.
Budynek zostanie podłączony do sieci
kanalizacyjnej, wodociągowej i elektrycznej. Teren „Mojego rynku” zostanie
ogrodzony i oświetlony. W sąsiedztwie
powstanie parking na 20 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Budowę targowiska, której koszty
wynoszą około 1,5 mln złotych, Urząd
Gminy planuje sfinansować ze środków
unijnych, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, poddziałanie
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym
rekreacji, kultury i powiązanej infrastruk-

Tak będzie wyglądało targowisko w Lesznie
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tury”. Nabory wniosków na tego typu
zadania przewidziane są na lipiec 2016
roku. Obiekt będzie wykorzystywany
również przy różnego rodzaju imprezach
promujących lokalne produkty i rzemiosło. Na terenie targowiska odbywać się
będzie także giełda staroci. Raz w miesiącu mieszkańcy będą mogli zorganizować tzw. wyprzedaż podwórkową, co
przyczyni się do zacieśniania więzi wśród
społeczności lokalnej.
Warto podkreślić, że lokalizacja rynku (w pobliżu centrum Leszna) spełnia oczekiwania dużej części naszych
mieszkańców. Organizacja targowiska na
obrzeżach wsi byłaby niedogodnością
zwłaszcza dla starszych mieszkańców
gminy. W przyszłości, podczas większych
imprez sportowych teren targowiska będzie pełnił rolę dodatkowego parkingu.

Gminna strefa wypoczynku
i rekreacji we wsi Szymanówek

W bieżącym roku Gmina planuje rozpocząć budowę strefy rekreacji i wypoczynku we wsi Szymanówek.
W ramach inwestycji powstanie strefa
rekreacji czynnej z nawierzchnią żwirowo-trawiastą, wyposażona w sprzęty do
ćwiczeń. W sąsiedztwie, na nawierzchni
piaszczysto-trawiastej, znajdą się zestawy zabawowe dla dzieci. Całość uzupełni
strefa wypoczynku wyposażona w ławki, kosze, stoły, dużą altanę i miejsce na
ognisko. Zapewniony zostanie dostęp do
bieżącej wody oraz toalet.

Konkurs „Nestlé Porusza Polskę”

W styczniu br. Gmina Leszno została
zaproszona przez firmę „4frame Sp.
z o.o. 4F sp. k.” do wzięcia udziału w konkursie „Nestlé Porusza Polskę”.
W ramach ogólnopolskiego
konkursu gminy zgłaszają lokalizację, w której powstać może siłownia zewnętrzna, przewidziana jako
nagroda w konkursie. W okresie od
5.04.2016 do 30.06.2016 r. trwać
będzie głosowanie internetowe.
Każdego dnia można oddać jeden
głos na wybraną lokalizację. Nagrodą w konkursie jest 16 siłowni
zewnętrznych – po jednej do zdobycia w każdym województwie.
Gmina Leszno zgłosiła jako lokalizację teren przy Świetlicy w Czarnowie (dawne Przedszkole w Czarnowie). O szczegółach i głosowaniu
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będziemy informować na naszej stronie
internetowej www.gminaleszno.pl.

Rozbudowa budynku OSP
w Łubcu

Rozstrzygnięto przetarg na kolejny etap
prac budowlanych w OSP w Łubcu.
Przetarg wygrała firma wspólnie składająca ofertę „Usługi Ogólno-Budowlane” T. Głowiński z Pomiechówka – Meritum Group Dariusz Karbowy, Dziekanów
Leśny.
Ostatni etap robót obejmuje wykończenie parteru (wykonanie posadzek,
malowanie ścian, założenie instalacji
sanitarnych, elektrycznej i ogrzewania,
wykończenie łazienek) w budynku, do
którego przeniesiona zostanie świetlica.
Dawny budynek świetlicy zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie parking oraz plac manewrowy dla wozów
bojowych. Teren zostanie ogrodzony.

Dotacje PROW na „Budowę lub
modernizację dróg lokalnych”

Gmina Leszno na początku stycznia br.
złożyła wnioski o przyznanie pomocy
finansowej na operacje typu „Budowa
lub modernizacja dróg lokalnych”.
Inwestycje te będą realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycje
w energię odnawialną i oszczędzanie
energii”, objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Wnioski zostały złożone na dwa zadania: „Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie – etap
II” oraz „Przebudowa ulicy Fabrycznej na

Projekt strefy rekreacji w Szymanówku

odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej
w Lesznie”.
Na powyższe zadania Urząd Gminy opracował dokumentację
techniczną, na podstawie której uzyskano
prawomocną decyzję
o pozwoleniu na budowę, co jest jednym
z wielu warunków apliSala w rozbudowanym budynku OSP w Łubcu
kowania o środki unijne. Wnioskowana kwota wyniosła łącznie 2 257 450,00 zł. Moż- Nie dla wszystkich wystarczy środków
liwości pozyskania środków na budowę finansowych. Zgodnie z metodą ocedróg lokalnych dla gmin jest jednak bar- niania wniosków, zapisaną w Rozporządzo mało, stąd ogromne zainteresowanie dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
tym naborem wszystkich gmin z woje- z 4 września 2015 roku, preferowane
wództwa mazowieckiego. Prawie każda będą inwestycje z gmin o niskich dochogmina zgłosiła po dwa lub trzy zadania. dach, z powiatów o wysokiej stopie bezrobocia. Na 18 punktów możliwych do
zdobycia nasze wnioski mogą liczyć na
10 punktów. Na wstępie tracimy 7 punktów za wysoki wskaźnik dochodu oraz
niską stopę bezrobocia. Pozostałe punktowane kryteria to dostęp budowanej
drogi do szerokopasmowego Internetu
na całej jej długości, bezpośredni dostęp
do budynków i obiektów użyteczności
publicznej oraz połączenie drogi lokalnej
z drogą wyższej kategorii. Mamy nadzieję, że choć część wniosków otrzyma dofinansowanie, wówczas, w zależności od
terminu umów podpisanych z Urzędem
Marszałkowskim, budowy dróg zostałyby zrealizowane do końca 2016 roku.
Marzena Chaładyniak,
Justyna Chrustna,
fot. Maciej Tomaszewski

Plan parkingu w Zaborowie
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Pomoc prawna działa
w Urzędzie Gminy
W Urzędzie Gminy Leszno od początku br. działa darmowy Punkt Pomocy Prawnej. Można tam uzyskać poradę
w wielu trudnych życiowych sprawach…
potwierdzające zawarcie danej
transakcji, wcześniejsze wyroki
sądów, dokumenty związane ze
Adwokat Karolina Sochacka-Chotomska udziela porad prawnych
spadkiem i osobą spadkobiercy –
W Punkcie Pomocy Prawnej dzia- a więc wszystko to, co wiąże się z omawiałającym w pokoju nr 24 spotkaliśmy nym zagadnieniem. Wówczas nie bazujeadwokat Karolinę Sochacką-Chotom- my tylko na słowach danej strony, ale na
ską. Zapytaliśmy, z jakimi sprawami dokumentach, które są często podstawą
przychodzą najczęściej mieszkańcy prawnych działań.
lesznowskiej gminy.
– Jak Pani ocenia sens działania
– Większość spraw dotyczy zakresu
punktów
pomocy prawnej?
prawa rodzinnego, są to np. zagadnie–
Dobrze
się stało, że powstały takie
nia związane z alimentami, prawem do
kontaktów z dziećmi. Wiele jest również punkty, wiedza prawna w społeczeństwie
spraw związanych z prawami własności. jest znikoma. Ludzie boją się sądów, czaZdarzyła się nawet jedna sprawa karna – sem jednak sprawa sądowa jest jedynym
mówi Pani Karolina. – Pomagamy, m.in. rozwiązaniem wieloletniego problemu.
pisząc projekty pism procesowych czy Jako prawnik pełnię często rolę pierwwnioski o zwolnienie z kosztów sądo- szej osoby, która styka się z ludzkimi
wych. W każdym przypadku staramy się nieszczęściami. Czasem potrzeba umiewskazać drogę prawną rozwiązania da- jętności psychologicznych czy zwykłego ludzkiego pocieszenia i wsparcia
nego problemu.
w trudnych życiowych sprawach. Moim
– O czym warto pamiętać, przycho- zdaniem można by rozszerzyć krąg osób
uprawnionych do otrzymania darmowej
dząc do prawnika?
– Warto zabierać na spotkanie z praw- pomocy prawnej. Warto objąć nią np.
nikiem wszystkie dokumenty dotyczące osoby zagrożone utratą pracy i osoby
danej sprawy: akty notarialne, umowy bezrobotne. Trzeba wiedzieć, że sprawy

sądowe o przywrócenie do pracy ciągną
się czasem 3-4 lata. Wówczas także potrzebna jest pomoc prawna – powiedziała Karolina Sochacka-Chotomska.
W lesznowskim Punkcie Pomocy
Prawnej w budynku Urzędu Gminy
(przy al. Wojska Polskiego 21) pracuje trzech prawników: dwóch adwokatów i jeden radca prawny. Punkt
działa 5 dni w tygodniu: pon. 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.
Ustawa zakłada, że darmowa pomoc prawna przysługuje: młodzieży
do 26. roku życia, osobom posiadającym
ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorom
po ukończeniu 65 lat, osobom, którym
w okresie roku poprzedzającego zostało
przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie Ustawy o pomocy
społecznej, kombatantom, weteranom
i osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Marcin Łada

Będą środki na modernizację
domowych kotłowni!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na modernizację
indywidualnych kotłowni. Działania
te będą realizowane w ramach programu „2016-OA-7” dla osób fizycznych
„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń
do powietrza”.
O dofinansowanie mogą ubiegać się
osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania, posiadające prawo do
dysponowania nieruchomością. W ramach programu mieszkańcy mogą zgłaszać do WFOŚiGW inwestycje polegające
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na modernizacji indywidualnych źródeł
ciepła, tj. na wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub
opalane biomasą; zastąpieniu pieców
gazowych, olejowych lub na biomasę na
źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła.
Osoby fizyczne mogą składać wnioski
o dotację na zakup i montaż kolektorów
słonecznych, instalacji fotowoltaicznych
oraz zakup i montaż pomp ciepła. Istnieje
możliwość otrzymania do 5000 złotych
dotacji na zmianę dotychczasowego
ogrzewania lub montaż kolektorów słonecznych, do 7500 złotych na montaż
paneli fotowoltaicznych oraz do 10 000
złotych na montaż pomp ciepła.
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Na wszystkie te zadania można również otrzymać pożyczki z Funduszu
w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych. Wnioski należy składać bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie, od 4 kwietnia 2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później jednak niż do
30 września 2016 r. (W przypadku posiadania umowy z wykonawcą, nie
później niż do 31 października 2016 r.).
Ze szczegółami dotyczącymi zasad
udzielania dotacji oraz regulaminem
programów można zapoznać się na stronie internetowej www.wfosigw.pl.
M.Ch., J.Ch.
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Zmartwychwstanie Jezusa
jest darem dla nas!
W czasie Wielkiego Postu w każdy piątek w Kościele w Lesznie
o godz. 17:15 odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
Jednak szczególne wydarzenie religijne będzie miało miejsce
w piątek 18 marca, przed Niedzielą Palmową. Tego dnia o godz.
19:00 odbędzie się Droga Krzyżowa na Cmentarz w Lesznie.
Nową tradycję w naszej gminie w 2014 r. wprowadził ks. Piotr
Paweł Laskowski – Proboszcz Parafii w Lesznie.
– Tegoroczna Droga Krzyżowa odbędzie się już po raz trzeci – mówi Proboszcz.
– O godz. 19:00 wychodzimy z kościoła
i idziemy z krzyżem na cmentarz, tam jest
usytuowana „Golgota”. Wierni będą nieśli
pochodnie i świece. Droga Krzyżowa potrwa ok. 1,5 godziny, proszę zatem, aby
wszyscy ubrali się ciepło. Krzyż niesiony
będzie przez różne stany i środowiska,
m.in. przez strażaków, ojców rodzin, matki, księży, nauczycieli, młodzież itd. Po drodze będziemy czytać rozważania 14 stacji.
Droga Krzyżowa jest pięknym przeżyciem
duchowym, dlatego też wszystkich zachęcam do udziału w niej, szczególnie
osoby młode. To dobry przykład zaangażowania duchowego. A to, co przeżywa
się duchem, wyraża się poprzez ciało.
Uczestnictwo w Drodze Krzyżowej jest
osobistym znakiem niesienia krzyża.

Drugim nabożeństwem wielkopostnym, które ma typowo polski charakter,
są Gorzkie Żale. Pomysł tego nabożeństwa powstał w XVIII w., w Kościele pw.
Świętego Krzyża w Warszawie. Śpiewanie
wersetów mówiących o wydarzeniach
z Męki Pana Jezusa często powiązane jest
z kazaniem pasyjnym, które wprowadza
nas w atmosferę Triduum Paschalnego. Gorzkie Żale mówią nam o tym, jak
wielkim darem jest Męka Jezusa. Nabożeństwo Gorzkich Żali jest odprawiane
w lesznowskim kościele w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17:15.
Drodzy Parafianie! Chciałbym, abyśmy
nieustannie odkrywali radość Poranka
Wielkanocnego. Jest to wielkie ZWYCIĘSTWO Chrystusa nad śmiercią, grzechem, piekłem i szatanem! Przez chrzest
zostaliśmy zanurzeni w śmierci (ofierze)

Chrystusa, mamy również
udział w Jego zmartwychwstaniu. Trzeba cieszyć się
tym i współpracować z Jego
łaską. Nie marnujmy daru odkupienia!
To jest jak z prezentami.
Czasami dostaniemy coś, co
jest zawinięte w szary papier, nie spodziewamy się zatem niczego
wielkiego. Po rozpakowaniu okazuje się,
że był tam wspaniały prezent. I nieraz odwrotnie – coś, co było zapakowane pięknie, rozczarowuje nas, nie tego przecież
chcieliśmy… Owoc zwycięstwa Chrystusa, choć może dla niektórych wygląda
niepozornie, trzeba również „rozpakować” i odkryć, trzeba go przyjąć i żyć nim.
Życzmy sobie nawzajem, abyśmy odkrywali łaskę Bożą i potrafili z tego Dobra
korzystać na co dzień…
27 marca br. o godz. 6:00, w Niedzielę Wielkanocną odbędzie się Msza
św. z procesją rezurekcyjną pod przewodnictwem ks. kardynała Kazimierza
Nycza, Metropolity i Arcybiskupa Warszawskiego. Ks. proboszcz Piotr Paweł
Laskowski zaprasza.
Marcin Łada

Biblioteka w Czarnowie w nowej siedzibie
Biblioteka w Czarnowie – filia Biblioteki Publicznej w Lesznie od grudnia
2015 r. działa w nowym miejscu, w budynku gminnym, dawniej zajmowanym przez przedszkole, pod adresem Czarnów 8.
Historyczny budynek, jak głosi napis
na kamiennej tablicy, powstał w 1927 r.,
wybudowany przez Sejmik Powiatu Błońskiego na potrzeby pięcioklasowej Szkoły
Powszechnej. Obiekt został wyremontowany przez Gminę Leszno. Jedno z po-

mieszczeń na parterze przystosowano do
pełnienia funkcji biblioteki. Przed budynkiem jest plac zabaw dla dzieci.
Księgozbiór zgromadzony w Czarnowie liczy ponad 6 tys. tytułów, zawiera
również nowości książkowe. W Bibliotece
uruchomiono stanowisko komputerowe
z drukarką i dostępem do internetu.
Sprzęt pozyskano z Programu Rozwoju Bibliotek. Warto dodać, że Biblioteka
w Czarnowie będzie w br. obchodzić jubileusz 60-lecia swojej działalności.
Biblioteka jest czynna we wtorki
i czwartki w godz. 13:00-18:00. Katalog
książek dostępny jest na stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy!
Biblioteka Publiczna Gminy Leszno
– filia w Czarnowie
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Wielki sukces XXIV Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w gminie Leszno!
Po raz kolejny pokazaliśmy, że razem możemy zdziałać więcej!
W Lesznie prawie podwoiliśmy kwotę zbiórki z zeszłego roku, osiągając niesamowity wynik 26 174 zł. Z licytacji uzyskano 14 233 zł,
a koszulkę Roberta Lewandowskiego z autografem sprzedano za
8000 zł. W Zaborowie pierwsza orkiestrowa akcja przyniosła również rewelacyjny skutek w postaci kwoty 10 138 zł (w tym 4140 zł
z licytacji). Łącznie w naszej gminie zebrano 36 312 zł.

Nie byłoby sukcesu bez kwesty naszych młodych wolontariuszy, którym
serdecznie dziękujemy za dobre serce
i chęć pomocy innym. Tym razem w Lesznie kwestowali: Weronika Ploch, Julia Hałubicka, Gabriela Krupa, Emmanuel Trojanowski, Rafał Bartczak, Hubert Jaczyński,
Agata Liszkiewicz, Zuzanna Krzywiec, Sebastian Michalski, Norbert Kamiński, Maja
Morkowska, Zuzanna Tomaszewska, Kinga Ziółkowska, Daniel Jaworski, Wiktoria
Wisnowska, Paulina Czyrka, Anna Olędzka, Katarzyna Grajewska i Kinga Bień.
W Zaborowie kwestowali: Jakub Latoszek, Magdalena Pytlakowska, Aleksandra
Forysiak, Marta Wdowiarek i Dorota Cieślak.
Pragniemy bardzo gorąco podziękować wszystkim uczestnikom naszej orkiestrowej imprezy za udział w licytacjach,

10

szczodre serca i hojność. Pokazali nam,
że dawanie jest bardziej przyjemne niż
otrzymywanie, i nie szczędzili pieniędzy
na zakup przedmiotów i gadżetów podarowanych przez naszych sponsorów
i darczyńców.
Wśród tegorocznych sponsorów znaleźli się: Pan Andrzej Cieślak – Wójt Gminy Leszno, ks. Dominik Miller – Proboszcz
Starokatolickiej Parafii Mariawitów w Lesznie, Pani Dorota Górecka – Radna PWZ,
Świetlica w Lesznie, Środowiskowy Dom
Samopomocy w Łubcu, Firma „Explopedia” z Grądów, Firma „Smoke Story Group”,
Państwo Bożena i Mirosław Śliwińscy, Pani
Iwona Lewandowska, Pani Grażyna Falkowska, Pani Alicja Juszczak, Pani Anna
Szpinalska, Pani Elżbieta Wolska, Pan Marcin Pińkowski, Pani Katarzyna Kuba, Pan
Marcin Mandes, Pani Agnieszka Stanicka,
Pani Małgorzata Lanota, Pan Roman Krakowiak, Pani Urszula Popławska, Pani Ewa
Grot, Pani Lila Morkowska, Zespół Szkół
Publicznych w Zaborowie, Przedszkole
w Zaborowie, Centrum Zdrowia Medicor,
dr Radosław Suchner, Karczma Zaborów,
Aktywne Leszno, Fit Dietetyk Jacek Kłę-
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bowski, „Twój Salon Urody” w Lesznie, Salon Urody w Zaborowie, Salon Fryzjerski
Pani Jolanty Kajak w Wojcieszynie, Szkoła
Tańca Kamili Kajak, Pani Elżbieta Ostrowska-Łysak, Pani Agnieszka Kajak, Pani
Anna Połeć, Pan Tomasz Denis oraz Pani
Teresa Kardas.
W Świetlicy w Lesznie wiele zespołów
i grup artystycznych znakomicie bawiło
naszą orkiestrową publiczność. Wspólnie
przeżyliśmy podróż do Grecji, zachwyciły
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nas tańce meksykańskie, toka-toka, jazzowe i rock & roll. Zwieńczeniem programu
były: teatr iluzji uwielbiany przez dzieci
oraz hity polskiego i światowego rocka
w wykonaniu gwiazdy wieczoru – zespołu „Deck Over”. Serdecznie dziękujemy
za piękne prezentacje grupie tanecznej
z Publicznego Przedszkola w Zaborowie,
grupie artystycznej z ŚDS w Łubcu, grupie
tanecznej „Logopedica”, formacji tanecznej „Flexi Dance” ze Świetlicy w Lesznie,
parze tanecznej klasy A – Katarzynie Wołowiec i Miszy Steciukowi, duetowi gitarowemu – Oliwii i Igorowi
oraz grupie artystycznej
Twórczego Przedszkola
w Lesznie.
W Straży w Zaborowie
wspólne granie z WOŚP
uświetniły swoimi występami nasze uzdolnione
dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Publicznych,
Przedszkola i Świetlicy
w Zaborowie. Dziękujemy Dyrekcji i Nauczycielom za profesjonalne
przygotowanie progra-
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mu artystycznego. Składamy podziękowania instruktorom tańca oraz ich
uczniom Natalii i Jakubowi ze Szkoły Tańca „Flexi Dance”, którzy zachwycili wszystkich swoimi pokazami, a także Pani Wioletcie Dziedzic oraz duetowi Wiola i Dawid
za niezwykle charyzmatyczne prowadzenie tegorocznego finału oraz oprawę
artystyczną, która wprowadziła do OSP
Zaborów niepowtarzalny nastrój. Na zakończenie zagrał zespół „Before”, któremu
również serdecznie dziękujemy. Pierwszy
zaborowski finał WOŚP został zorganizowany dzięki Paniom Radnym Ewie Latoszek i Mariannie Malarowskiej.
Podziękowania kierujemy także do Pań
z Banku PEKAO SA w Lesznie za przeliczenie wszystkich zebranych środków pieniężnych.
Tradycyjne „Światełko do nieba” ufundowane przez Wójta Gminy Leszno – Pana
Andrzeja Cieślaka w tym roku wyglądało
bardzo spektakularnie i rozbłysło w Lesznie i w Zaborowie (za sprawą strażaków
z OSP Zaborów). Ci, którzy nie dotrwali do
końca orkiestrowej imprezy, mogli iluminacje podziwiać z okien i balkonów swoich domów. Do zobaczenia za rok!
Z gorącymi pozdrowieniami
dla wszystkich Fanów Orkiestry
Organizatorzy XXIV Finału WOŚP
w gminie Leszno
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IX Powiatowy Festiwal Chórów
„Złotego Wieku” – Leszno 2016

siedemnastoletnia mieszkanka naszej
gminy – Marysia Lewicka, grająca na
flecie poprzecznym. Festiwal prowadziła Krystyna Ziubińska – Dyrektor GOK
w Lesznie, a do zebranych przemawiali
także Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak,
Wicestarosta Paweł Białecki i Wójt Gminy
Błonie Zenon Reszka. Przedstawiciele

Muzyka łagodzi obyczaje – to powiedzenie jest wszystkim dobrze znane. Jednak nie tylko to – jak powiedział nam Bernard Oloś, prowadzący zwycięski Chór
„Ballada” – muzyka daje także młodość,
zdrowie i dobry humor. Jaka muzyka? To
zdaniem Pana Bernarda nie ma znaczenia – każdy jej rodzaj, oby tylko melodia
była czysto zagrana. Pan Bernard wyznał
nam, że jeśli ktoś pokocha muzykę, będzie jej wierny już zawsze. – Przegrałem,
a może i wygrałem całe życie – mówi
z uśmiechem – poczynając od Akademii
Muzycznej, którą ukończyłem w Warszawie, aż do dziś. Próbowałem innych zajęć,
zawsze jednak powracałem do muzyki.
Chórzyści z „Ballady” spotykają się raz
w tygodniu w lesznowskim Domu Kultury,
ponadto w gminie działa Orkiestra Dęta
i organizuje się także zespół kameralny –
wszystkie te grupy prowadzi Bernard Oloś.
Zainteresowanych wspólnym śpiewem

samorządów na zakończenie spotkania
wręczyli chórom nagrody i wyróżnienia.
Patronem honorowym Festiwalu był
Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński, a organizatorami całej imprezy:
Wójt Gminy Leszno i GOK Leszno.

i grą w zespołach serdecznie zapraszamy,
informacje o spotkaniach znajdziecie Państwo w Domu Kultury. Panu Bernardowi
Olosiowi serdecznie gratulujemy sukcesu
osiągniętego na IX Festiwalu.
M.Ł.

Już po raz dziewiąty w Domu Kultury w Lesznie odbyło się spotkanie seniorów, których łączy zamiłowanie do wspólnego śpiewania. W przeglądzie chórów, który zorganizowano 23 stycznia
br., wystąpiło pięć zespołów z terenu powiatu warszawskiego
zachodniego: „Sami Swoi” z Borzęcina Dużego, „Śpiewający
Senior” z CK w Błoniu, „Ożarowskie Kumoszki” z DK „Uśmiech”
w Ożarowie Mazowieckim, „Wesołe Wdówki” z DK „Uśmiech” –
filia w Józefowie i lesznowski Chór „Ballada” z GOK Leszno.
Każdy z chórów przygotował na
prezentację konkursową kilka różnych
utworów. Poziom przesłuchań był bardzo wysoki. Występom przypatrywało się
jury, w którego skład wchodzili eksperci
z dziedziny muzyki: docent Ewa Wilczyńska – pianistka, absolwentka Akademii
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Magdalena Schabowska – solistka Filharmonii Narodowej w Warszawie
i Przemysław Żywczok – absolwent Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej
w Krakowie.

Śpiewać i grać warto!

Lesznowiacy najlepsi!

Jury po obradach ogłosiło werdykt.
Nagrodę główną otrzymał lesznowski
Chór „Ballada” pod kier. Bernarda Olosia,
I wyróżnienie przyznano Chórowi „Wesołe Wdówki” z Józefowa pod kier. Joanny
Michrowskiej-Kamińskiej i Waldemara
Dąbrowskiego. II wyróżnienie otrzymał
Chór „Śpiewający Senior” z CK w Błoniu
pod kier. Wojciecha Gumowskiego.
Zwieńczeniem festiwalowego dzieła
był koncert artystów Filharmonii Narodowej w Warszawie (jednocześnie jurorów festiwalu), którzy wykonali repertuar słynnych arii operowych. Artystom
towarzyszyła niezwykle utalentowana

Lesznowski Chór „Ballada” otrzymał nagrodę główną
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I Festiwal Pieśni Powstańczej

w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie
„Pamiętamy…” – pod takim hasłem 22 stycznia 2016 r. społeczność szkolna obchodziła Święto Patrona Szkoły. Z tej okazji po
raz pierwszy w szkole odbył się Festiwal Pieśni Powstańczej.
Wydarzenie historyczno-muzyczne
otworzyła Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie Liliana de Vacqueret, która powitała wszystkich zebranych
gości i przypomniała historię nadania
szkole imienia Powstańców 1863 roku.
Po części wstępnej prowadzący uroczystość uczniowie przedstawili komisję,
która czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu i oceniała uczestników
w trzech kategoriach wiekowych: kl. I-III,
IV-VI i gimnazjum. Przedstawiciele klas
w pięknych strojach powstańców znakomicie zaprezentowali zdolności wokalne
i zobrazowali w pieśniach niepodległościowe dążenia Polaków oraz ich ówczesne nastroje. Przed wykonaniem poszczególnych utworów zgromadzeni na
uroczystości mogli poznać ciekawe informacje na temat pochodzenia pieśni.
Po wysłuchaniu wszystkich utworów komisja ogłosiła wyniki: w kategorii
I główną nagrodę – Grand Prix zdobyli
przedstawiciele kl. II b z wychowawczynią
Bogusławą Ciupą, natomiast wyróżnienie – uczniowie kl. I b na czele z p. Renatą
Rykowską; w kategorii II – Grand Prix wywalczyła kl. IV b z wychowawczynią Lilia-

ną de Vacqueret, a wyróżnienie zdobyła
kl. VI z wychowawczynią Hanną Łukasik;
w kategorii III – Grand Prix zdobyła kl. IIIa
gimnazjum z wychowawczynią Iwoną
Jezdychowicz, wyróżnienie przypadło kl.
I gimnazjum z wychowawcą Marcinem
Pietrzakiem.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w Festiwalu, a zwycięzcy –
pamiątkowe statuetki.

Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała organizatorkom: Paniom Wioletcie Dziedzic i Dominice Farbaniec oraz
wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Święta Patrona Szkoły. Dodała
również, że ma nadzieję, iż Festiwal wpisze się na stałe w życie szkoły, nabierze

rozmachu i zyska charakter gminny
lub powiatowy.
Komponowanie i wykonywanie
pieśni w okresie poprzedzającym
wybuch powstania i podczas jego
trwania wymagały nie lada odwagi.
Władze carskie w Królestwie Polskim
były na ich punkcie szczególnie wyczulone, obawiając się, zresztą słusznie,
ich niezwykłej siły w pobudzeniu uczuć
patriotycznych Polaków. Festiwal miał na
celu kształtowanie postawy patriotycznej
uczniów oraz oddanie hołdu powstańcom poległym w obronie wolności.
Zespół Szkół Publicznych w Zaborowie

„Góralska Hora” na Walentynki!
Hej, powiało od gór w lesznowskiej gminie, a to za sprawą polsko-słowackiej kapeli folkowej „Góralska Hora”,
która wystąpiła na scenie Domu Kultury w Lesznie. Występ zespołu zorganizowano w sobotę, 13 lutego, z okazji nadchodzących Walentynek.
Czterech muzyków doskonale bawiło
publiczność. Zaśpiewali wiele znanych góralskich przebojów, grając jednocześnie na
skrzypcach, kontrabasie, akordeonie i węgierskich cymbałach. Zwłaszcza ten ostatni
instrument zaciekawiał publiczność, miał
bowiem nietypowy wygląd – 133 struny
i ponad 100-letnią historię. Koncert otworzyła Dyrektor Domu Kultury w Lesznie
Krystyna Ziubińska, a Wójt Andrzej Cieślak
podziękował na zakończenie muzykom

za występ. Niezwykły klimat
góralskiej muzyki i prawdziwa wirtuozeria wykonawców
oczarowały naszą publiczność.
Muzycy bisowali, a wszyscy słuchacze towarzyszyli im rytmicznymi oklaskami.
Muzycy popisowo wykonali wiele góralskich standardów. Zagrali także kilka
utworów bałkańskich, węgierskich i stylizowanych na góralską nutę, m.in. melodię z filmu „Ojciec chrzestny”. Nazwa
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zespołu pochodzi od nazw szczytów
górskich, określanych tak w Tatrach i Beskidach, jak również w całych Karpatach.
Cieszymy się, że górale wystąpili u nas. Zainteresowanych tym stylem muzyki odsyłamy do strony internetowej zespołu:
www.zespolgoralski.pl.
M.Ł.
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Dzień Babci i Dziadka
Jak co roku to wyjątkowe święto było okazją do
wyrażenia miłości i szacunku babciom i dziadkom
przez dzieci z gminnych przedszkoli.
21 i 22 stycznia 2016 r. w Publicznym
Przedszkolu nr 1 w Lesznie im. „Leśnych
Skrzatów” gościliśmy babcie i dziadków
naszych wychowanków. Bardzo ucieszyliśmy się, gdy w nowej sali rekreacyjnej przedszkola pojawili się nasi goście.
Dzieci z poszczególnych grup wiekowych
przygotowały dla nich program artystyczny: recytowały wiersze, śpiewały piosenki
i rytmicznie poruszały się przy muzyce.

Kawiarenka w Zaborowie

Dzieci wręczyły ukochanym babciom
i dziadkom własnoręcznie wykonane
upominki, m.in. wszystkie babcie zostały
obdarowane broszkami, które powstały
w czasie zajęć ceramicznych (ufundowanych przez Radę Rodziców). Mili goście
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez panie kucharki
z naszego przedszkola, które upiekły
przepyszne ciasta i rogaliki. Bardzo dzię-

Występy w Lesznie

Na zakończenie przedszkolaki zaprezentowały układy taneczne, których nauczyły
się na zajęciach organizowanych w przedszkolu. Publiczność podziwiała i głośno
oklaskiwała swoje wnuki. Niejednej osobie łezka zakręciła się w oku.

kujemy Radzie Rodziców za zakup soków
dla naszych gości.
Następnie rozpoczęła się wspólna
zabawa z wnukami. Nie zabrakło zabaw
integracyjnych, tańców i konkursów,
w których wszyscy chętnie uczestniczyli.

Cała uroczystość przebiegła w niezwykłej atmosferze. Dzień Babci i Dziadka
to naprawdę wyjątkowe święto, pełne radości i dumy – cieszymy się, że tak było
i w tym roku.
Babcie i dziadkowie gościli także
w Przedszkolu w Zaborowie – 20 i 22
stycznia. W pierwszym terminie wystąpiły dla nich dzieci z oddziałów II, IV
i V, a w drugim – I, III i VI. Każda grupa
zaprezentowała bogaty repertuar piosenek, wierszy i tańca. Następnie dzieci
wraz z Panią rytmiczką zaprosiły wszystkich do wspólnej zabawy przy hitach
z dawnych i obecnych lat, a po zabawie
na poczęstunek. Prezenty wykonane
własnoręcznie przez wnuczęta sprawiły
babciom i dziadkom dużo radości – wielu z nich przyznało, że przechowują je
na pamiątkę. Ciekawe, co powiedzą nasze przedszkolaki, gdy za kilkanaście lat
ujrzą babciną szufladę pełną różnorodnych skarbów?
Kochanym Babciom i Drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy wszystkiego,
co dobre, zdrowia oraz samych pięknych
chwil w życiu i pociechy z wnucząt.
M. Krakowiak, Publiczne Przedszkole
nr 1 im. „Leśnych Skrzatów” w Lesznie;
I. Latoszek, Publiczne Przedszkole
w Zaborowie

200 lat dla Pani Zofii – wyjątkowy jubileusz!
Pani Zofia Mincberger, mieszkanka gminy Leszno, obchodziła 8 marca
2016 roku setne urodziny. Tę szczególną rocznicę Stulatka świętowała
w gronie najbliższej rodziny. Podczas
uroczystości Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak złożył Jubilatce życzenia
i wręczył list gratulacyjny wraz z upominkiem. W spotkaniu uczestniczył
również Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Bogdan Skibiński. Szanownej Pani Zofii życzymy dużo zdrowia,
samych szczęśliwych chwil, a także
wszelkiego dobra oraz świętowania
wielu kolejnych jubileuszy.
UG Leszno
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Wilki powróciły do Puszczy Kampinoskiej!
Po ponad 50 latach wilki powróciły do Kampinoskiego
Parku Narodowego. Obecnie jest ich tam kilka sztuk –
jedna wilcza rodzina. Zostały zarejestrowane przez fotopułapki umieszczone na drzewach. Wilki w Puszczy mają
co jeść, nie musimy się ich obawiać. Obecność tych zwierząt może przynieść dobre skutki dla całego ekosystemu,
a także dla nas.
W naszej świadomości wilk istnieje
jako synonim zła, mroczna postać z horrorów. Tymczasem wilki jako dzikie zwierzęta unikają ludzi, boją się ich – i słusznie.
W latach pięćdziesiątych i późniejszych
za zabicie wilka wypłacano premie, co
doprowadziło do prawie całkowitego
wytrzebienia tego gatunku zwierząt na
terenie Polski.
Dziś wilki są pod ochroną. Od 2014 r.
są gatunkiem ściśle chronionym, wymagającym ochrony czynnej. W praktyce
oznacza to np., że w miejscach ich rozrodu ustanawia się strefę ochronną do
500 m. Za zabicie wilka można ponieść
surową karę. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa i ochrona prawna
gatunku sprawiły, że populacja wilków
odradza się. Obecnie na terenie Polski
jest ich około 1000 sztuk.

Skąd do nas przyszły i po co?

Wilki prawdopodobnie przywędrowały do nas z północno-wschodnich terenów Polski. Zazwyczaj żyją w grupach
rodzinnych, tzw. watahach, które są dobrze zorganizowane i mają swoją hierarchię. Co ciekawe, przewodzi im para alfa
i tylko ona ma prawo do rozrodu. Stado
zazwyczaj nie przekracza 10 osobników.
Wilki mają rozbudowany system komunikacyjny, porozumiewają się ze sobą
na kilka sposobów, mimiką, szczekaniem
i wyciem, które najbardziej niepokoi ludzi. Czasem takie wycie może być słyszane z odległości kilku kilometrów. Jako
zwierzęta terytorialne znaczą także swój
rewir moczem i odchodami.
Podstawowy pokarm wilków stanowią ssaki kopytne, a przeważnie jelenie
i dziki. Wilki zjadają także drobne ssaki,
ptaki, ryby, płazy i gady oraz różne bezkręgowce, np. owady. Ich ofiarami padają również: bobry, lisy, borsuki, a czasem
nawet wałęsające się po lasach psy i koty.
Wilki nie gardzą też padłymi zwierzętami. Mają zdolność adaptacji swoich na-

wyków żywieniowych do tego,
co znajdują na danym terenie.
W Puszczy Kampinoskiej znalazły bogate menu, stąd zapewne
ich obecność w tym miejscu.

Wilki są pożyteczne

Wilk podczas polowania wybiera zawsze osobniki słabsze,
a przez to łatwiejsze do zdobycia: stare, chore lub młode
i ciężarne samice. Jest zatem naturalnym selekcjonerem. Wśród
jeleniowatych wilki najczęściej
polują na osobniki młodociane
i samice, a wśród dzików na
warchlaki. Eksperci twierdzą, że wilki
redukują do kilkunastu procent zwierząt kopytnych na swoim terytorium.
Co ciekawe, w układzie drapieżnik–
ofiara panuje zawsze stan równowagi
dynamicznej. Drapieżniki regulują liczebność ofiar, gdy jednak ich liczba
znacząco spada, powoduje to również
spadek liczby drapieżników i populacja
ofiar odradza się.
Wilki będą wspomagać ograniczenie
niekorzystnych zjawisk, które wywołuje
nadmierny wzrost populacji dzikich zwierząt kopytnych. Nadmierna liczba łosi na
naszym terenie powoduje np. niszczenie
młodych pędów drzew i krzewów, Puszcza
ma trudności, aby odnawiać swój drzewostan. Wilki, regulując liczebność populacji
jeleniowatych i dzików, wpływają także na
zmniejszenie szkód w uprawach rolnych
oraz na mniejszą liczbę wypadków drogowych z udziałem dzikich zwierząt. To
szczególnie istotnie, bowiem na terenie
naszego powiatu co roku w wypadkach
drogowych ginie ok. 10 łosi.
Zdaniem ekspertów nadmierne zagęszczenie jeleniowatych na danym terenie powoduje także znaczący rozwój
populacji kleszczy, co przyczynia się do
wzrostu zachorowań ludzi na boreliozę
i odkleszczowe zapalenie opon mózgowych. Wilki, redukując liczbę dzikich
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Fot. K. Hlavata

Bajka o złym wilku

zwierząt, mogą przyczynić się do zmniejszenia skali tych problemów.

Praprzodek naszego pupila

Wilki szare (łac. Canis lupus) są przodkami wszystkich ras psów. Zostały udomowione około 15 tys. lat temu. Ludzie
docenili ich inteligencję i odwagę, dzięki
czemu zyskali najwierniejszego przyjaciela, jakim jest pies. Czyż to nie fascynujące, że w tym samym czasie, gdy nasze
psy są z nami, ich dzicy przodkowie wciąż
żyją nieopodal w dzikich ostępach? Im
więcej wiemy o wilkach, tym bardziej
możemy je podziwiać ze względu na
ich umiłowanie wolności, niezależność
i konsekwencję w działaniu. Doceńmy to,
że tak piękne zwierzęta mieszkają w naszych okolicach. Nie róbmy im krzywdy,
a może kiedyś uda się je z daleka zobaczyć podczas leśnej wędrówki…
Marcin Łada
Źródło: dr Adam Olszewski, KPN,
Kampinoskie wilki,
„Puszcza Kampinoska” 2015, nr 4(84)
Zdjęcia: Katerina Hlavata, Beautiful beast,
https://www.flickr.com/photos/
kachnch/16364273038, kadr, licencja CC-BY 2.0,
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
legalcode; Retron, Howlsnow, https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Howlsnow.jpg, licencja
CC0 1.0, https://creativecommons.org/
publicdomain/zero/1.0/legalcode
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Tenisistki z Leszna nagrodzone!
18 lutego odbyło się uroczyste wręczenie nagród
ufundowanych przez Wójta Gminy Leszno Andrzeja Cieślaka dla naszych najlepszych tenisistek:
Kingi Ziółkowskiej i Karoliny Grzeszczuk.
Obie zawodniczki, które reprezentują Klub Sportowy „Tennis Life”, odniosły
w 2015 roku wiele sukcesów: zdobyły
Wicemistrzostwo Mazowsza w grze podwójnej, Wicemistrzostwo Warszawy
w grze pojedynczej i podwójnej, wygrały osiem Wojewódzkich Turniejów
Klasyfikacyjnych w kategorii skrzatek.
Ukoronowaniem bardzo udanego dla
Kingi i Karoliny sezonu był awans do
finału Halowych Drużynowych Mistrzostw Polski Skrzatek, w którym
znalazło się osiem najlepszych drużyn
z całej Polski.
Wójt Andrzej Cieślak wyraził głębokie
uznanie dla sukcesów młodziutkich zawodniczek i zapewnił o swoim wsparciu
i dopingowaniu w najbliższym czasie.
Gratulował również wspaniałych wyników pracy z dziećmi: prezesowi Klubu
Sportowego „Tennis Life” Waldemarowi
Cecule oraz trenerowi Przemysławowi
Lewandowskiemu. Wyrazy uznania otrzy-

mały też obecne na spotkaniu
mamy obu zawodniczek, Panie Ewa
Grzeszczuk i Wioletta Ziółkowska.
Wręczenie nagród
odbyło się podczas
treningu
grupy
dzieci, które ćwiczyły z ogromnym zapałem, z zaciekawieniem obserwując uhonorowanie swoich starszych koleżanek.
Mamy nadzieję, że w przyszłości odkryjemy następne wielkie talenty tenisowe
w Lesznie.
W pierwszy weekend marca odbyło
się w Polsce wielkie tenisowe święto.
W gdańskiej „Ergo Arenie” rozegrano
mecz Grupy Światowej Pucharu Davisa,
w którym reprezentacja Polski zagrała
z Argentyną. Podczas tej wyjątkowej imprezy wręczono nagrody dla laureatów
Ogólnopolskiego Konkursu „Klub Roku

Tenis 10” – edycja 2015. Klub Sportowy
„Tennis Life” powtórzył sukces z 2012
roku, zajmując świetne II miejsce wśród
zgłoszonych 101 klubów posiadających aktualną licencję PZT. Kinga i Karolina otrzymały tam kolejne nagrody.
W najbliższych tygodniach obie tenisistki rozpoczną rywalizację w wojewódzkich kwalifikacyjnych turniejach już
w kategorii młodziczek.
Serdecznie gratulujemy i trzymamy
kciuki za kolejne udane występy naszych
zawodniczek!
Edyta Przybysławska

Akcja „Zima 2016” w gminie Leszno
Tegoroczną akcję „Zima 2016” rozpoczęliśmy feriami z PWZ w Gościńcu Julinek. Akcja „Bezpieczne ferie” z udziałem
policjantów i psa tropiciela, lekcja pokazowa policyjnych atrybutów i odpowiedzi na wiele pytań na pewno uświadomiły dzieciom i młodzieży, jak ważne jest
bezpieczeństwo. Słoneczna, niemal wiosenna aura sprzyjała przejażdżkom wo-
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zami i ujeżdżaniu kucyków. Gry i zabawy
w sali, dużo dobrej muzyki oraz warsztaty garncarskie dla amatorów rękodzieła
artystycznego dopełniły program powiatowych ferii w Julinku.
Na podstawie spektaklu teatralnego
pt. „Jak Wojtek został strażakiem” dzieci
mogły się nauczyć, jak pokonać strach
i odważnie powiadomić straż w przypadku zagrożenia. Chociaż
maluchy czasem reagowały płaczem na bogate efekty dźwiękowe przedstawienia, z uwagą śledziły,
jak wygląda rekrutacja na
młodego strażaka.
Brak śniegu uniemożliwił realizację zaplanowanych zajęć z narciarstwa
biegowego, które zastąpiliśmy kolarstwem górskim
szlakami Puszczy Kampinoskiej. Dopełnieniem
sportowych atrakcji były
zajęcia w siłowni, tenis
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i nauka jazdy na łyżwach na lodowisku
w Sochaczewie.
Największą liczbę dzieci i młodzieży
zgromadziliśmy na seansie filmowym pt.
„Odlotowa podróż” w Cinema City w Warszawie. Starsza młodzież mogła w tym
czasie skorzystać z kręgielni.
Dzięki uprzejmości kierownictwa Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu po raz kolejny mogliśmy tam zorganizować ognisko integracyjne z pieczeniem
kiełbasek dla naszych dzieci i pensjonariuszy ośrodka. Znowu dopisała pogoda i po
ognisku udaliśmy się na wspólny spacer
po lesie w poszukiwaniu żeremi bobrów
i pierwszych oznak wiosny.
Ostatni dzień ferii, 13 lutego, upłynął
pod hasłem wspólnej zabawy dla młodszej i starszej publiczności na „Walentynkowym koncercie po góralsku – hej”. Na
zaproszenie Wójta Gminy Leszno Andrzeja Cieślaka w Świetlicy w Lesznie gościliśmy Folk Kapelę „Góralska Hora”. O tym
wydarzeniu piszemy więcej na str. 13.
K.Z.
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Uczniowie SOSW w międzynarodowym projekcie
W dniach 29 listopada–5 grudnia 2015 roku grupa uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie oraz Gimnazjum nr 3 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu
młodzieży z Niemiec, Czech, Litwy i Polski.
Już we wrześniu placówki zakwalifikowały się do udziału w projekcie pod
nazwą „Budujemy mosty: Media” organizowanym w ramach programu ERASMUS+. Miejscem spotkania było Mię-

Siatkarskie srebro
na MAZOVIA CUP 2016
dla naszych chłopców!

16 stycznia br. w Halach widowiskowo-sportowych GOS w Nadarzynie zorganizowano turniej piłki
siatkowej dziewcząt i chłopców
w kategorii szkół gimnazjalnych.
Wystąpiły drużyny reprezentujące gminy: Błonie, Brwinów, Leszno,
Michałowice, Milanówek, Podkowa
Leśna i dwie drużyny z Nadarzyna.
Po wygranej w turnieju piłki nożnej
Mazovia Cup 2015 uzyskaliśmy tym
razem srebro w turnieju piłki siatkowej. Możemy śmiało stwierdzić, że
nasi zawodnicy są wszechstronnie
utalentowani i potrafią wygrywać
w różnych dyscyplinach sportu.
Tak trzymać!
W srebrnej drużynie znaleźli się: Wojtek Nowicki, Seweryn
Szczepanek, Jakub Zalewski, Jakub
Głogowski, Filip Zalewski, Szymon
Brzozowski, Dorian Grabarczyk, Karol
Nowicki, Patryk Jagiełło. Najlepszym
atakującym został Wojciech Nowicki
z Leszna, rozgrywającym – Krzysztof
Białek, MVP – Wiktor Seta.
Edyta Przybysławska, ZSR

dzynarodowe Centrum Konferencyjne
w Krzyżowej prowadzone przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Głównym założeniem projektu była integracja młodzieży podczas
działań o tematyce medialnej. Wspólnie spędzone
chwile upłynęły uczestnikom na wzajemnym poznawaniu się, nawiązywaniu
kontaktów oraz zdobywaniu różnorodnej wiedzy
i umiejętności z zakresu fotografowania, ekspresji teatralnej, muzycznej, filmu
i światła. Prowadzący zajęcia, pełni pasji, potrafili

wzbudzić w uczestnikach entuzjazm
i kreatywność. Zwieńczeniem tygodniowych warsztatów był dzień prezentacji
pracy młodzieży, do którego przygotowała uczestników grupa młodych fryzjerów i stylistów ze szkoły fryzjerskiej
COPACABANA. Zdjęcia z profesjonalnej
sesji fotograficznej oraz kalendarz na
2016 rok „Faces of Beauty” z wizerunkami uczestników projektu każdego
dnia będą przypominały nam magiczne
chwile spędzone na warsztatach w Krzyżowej. W ciągu tygodnia intensywnej
pracy nie zabrakło też okazji do zabawy
i relaksu. Pomimo tak krótkiego czasu
wśród ponad 40 uczestników projektu
nawiązały się bliskie znajomości, może
nawet przyjaźnie. Chwila rozstania była
bardzo wzruszająca.
Elżbieta Wolska, fot. Harmony Art

V Rajd Szlakiem Powstańców
Styczniowych
24 stycznia br. na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego zorganizowano piątą edycję Rajdu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r. Start i meta rajdu znajdowały się w Julinku, na terenie Parku Rozrywki. Impreza zorganizowana została przez Powiat
Warszawski Zachodni przy partnerskim udziale Gminy Leszno,
Parku Rozrywki Julinek oraz Kampinoskiego Parku Narodowego.
W rajdzie uczestniczyło ponad 200
osób. Dla tych, które jako pierwsze zgłosiły się do udziału w imprezie, zarezerwowano sto bezpłatnych kompletów nart
biegowych. Rajd o godz. 11:00 otworzył
Starosta PWZ Jan Żychliński, razem z nim
uczestników biegu powitali: Zastępca
Wójta Gminy Leszno Grzegorz Banaszkiewicz i Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Mirosław Markowski. Obecni
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byli także: Paweł Białecki – Wicestarosta
PWZ i Małgorzata Mickiewicz – Wicedyrektor KPN.
Narciarze przebiegli dwie pięciokilometrowe pętle położone w pobliżu Parku Rozrywki Julinek. W imprezie wzięli
udział także biegacze. Reprezentacja
tego sportu z terenu naszego powiatu
w imieniu Starosty PWZ złożyła wiązankę pod Sosną Powstańców w Górkach,
oddając hołd polskim patriotom
zamordowanym przez wojska
carskie.
Po biegu wszyscy uczestnicy
imprezy mogli skorzystać z ciepłego posiłku i napojów przygotowanych przez organizatora. Na
zakończenie rajdu zorganizowano konkursy z nagrodami i integracyjne ognisko.
Tekst i fot. M.Ł.
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Referat Gospodarki Komunalnej informuje, że w nadchodzących miesiącach
– od kwietnia do czerwca będą prowadzone odczyty wodomierzy. Poniżej
przedstawiamy harmonogram odczytów
w kwietniu. Inkasent będzie dokonywał
odczytów w godzinach 8:30-15:30. Prosimy o zapoznanie się z poniższym harmonogramem i w miarę możliwości obecność
w podanym terminie. Dane dotyczące następnych miesięcy będą dostępne w Referacie GK w Urzędzie Gminy Leszno oraz na
stronie internetowej gminy.
HARMONOGRAM ODCZYTU
WODOMIERZY – KWIECIEŃ 2016
Data
04.04

05.04
06.04
07.04
08.04
11.04

Rejon odczytu
ZABORÓWEK 31-118/ul. Żurawia/
ul. Łąkowa
LESZNO/ul. Warszawska 80-104
ŁUBIEC
GRĄDKI ul. Czarna Droga,
PODROCHALE, SZADKÓWEK,
WALENTÓW
KORFOWE, POWĄZKI,
SZYMANÓWEK
KĘPIASTE
GRĄDY ul. Chopina/ul. Cicha/al.
Lawendowa/ul. Podleśna/ul. Prosta/
ul. Świerkowa
PLEWNIAK ul. Chopina

12.04
13.04
14.04
15.04
18.04

19.04
20.04

21.04
22.04
25.04

26.04
27.04
28.04

29.04
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GRĄDY ul. Chabrowa,
STELMACHOWO, TRZCINIEC,
WILKÓW ul. Chopina
GAWARTOWA WOLA
WILKOWA WIEŚ ul. Chopina,
WILKÓW ul. Chopina
LESZNO ul. Błońska
LESZNO ul. H. Dobrzańskiego/
ul. Mariana/ul. Ogrodowa/ul.
Podzaborówek/
Warszawska (nieparzyste do 79)/ul.
Wspólna/ul. Widokowa/ul. Marysieńki
LESZNO ul. Sochaczewska
LESZNO al. Wojska Polskiego/ul. Krótka/ul. Parkowa/ul. Leśna/ul. Podleśna/
ul. Polna/ul. Raczkowskiego/ul.
Sokołowska/ul. Piekarska/ul. Wąska
LESZNO ul. Lema/ul. Leśmiana/ul.
Leśna/ul. Miłosza/ul. Sosnowa/ul.
Tuwima
LESZNO /ul. Partyzantów/ul.
Strażacka/ul. Szkolna
LESZNO ul. Harcerska/ul. Jaśminowa/
ul. Kwiatowa/ul. Młynarska/
ul. Murarska/ul. Podchorążych/ul.
Wrzosowa
LESZNO ul. Fabryczna/ul. Inżynierska
LESZNO ul. Otuliny/ul. Warszawska
(parzyste do nr 78)
LESZNO ul. Boh. Puszczy Kamp./ul.
Broniewskiego/ul. Kochanowskiego/
ul. Mickiewicza/ul. Sienkiewicza/ul.
Słowackiego/ul. Żeromskiego
ZABORÓWEK – BLOKI ul. Stołeczna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNO
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części wsi Łubiec i Kępiaste w Gminie Leszno
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę
Gminy Leszno Uchwały Nr XIV/75/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łubiec
i Kępiaste w Gminie Leszno. Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają:
1)
od północy – po południowych granicach dz. ew. nr 170 z obr. Łubiec oraz 399, 401, 402
i 4 z obr. Kępiaste;
2)
od wschodu – po wschodnich granicach dz. ew. nr 6, 7 z obr. Kępiaste, dalej wschodnią
i południową granicą dz. ew. nr 56 z obr. Kępiste do punktu stanowiącego północno-zachodni wierzchołek dz. ew. 62, dalej po zachodniej i południowej granicy dz. ew. nr 62
z obr. Kępiaste, następnie na przedłużeniu południowej granicy dz. ew. nr 62 do wschodniej
granicy dz. ew. nr 72, dalej po południowej granicy dz. ew. nr 77 z obr. Kępiaste do punktu
stanowiącego północno-wschodni narożnik dz. ew. nr 85 z obr. Kępiaste, dalej przez dz.
ew. nr 86 do punktu stanowiącego północno-zachodni wierzchołek dz. ew. nr 87 obr.
Kępiaste, dalej po południowej i wschodniej granicy dz. ew. nr 77 z obr. Kępiaste, dalej po
wschodniej granicy dz. ew. nr 76 obr. Kępiaste, południową granicą dz. ew. nr 405 z obr.
Kępiaste, dalej w kierunku południowym po zachodniej i południowej granicy dz. ew. nr
407 z obr. Kępiaste do punktu znajdującego się na przedłużeniu zachodniej granicy dz. ew.
nr 188 z obr. Kępiaste na południową granicę dz. ew. nr 407 z obr. Kępiaste, dalej w kierunku
południowym po zachodniej granicy dz. ew. nr 188 z obr. Kępiaste dalej przez dz. ew. nr
196, dalej po zachodniej granicy dz. ew. nr 324 z obr. Kępiaste, następnie po północnej
i zachodniej granicy dz. ew. nr 329/1 i 329/2 z obr. Kępiaste, następnie przez dz. ew. nr 333
do punktu stanowiącego północno-wschodni wierzchołek dz. ew. nr 378 z obr. Kępiaste;
3)
od południa – po południowej granicy dz. ew. nr 333 z obr. Kępiaste, dalej w kierunku
południowym po zachodniej granicy dz. ew. nr 345 z obr. Kępiaste i dalej na przedłużeniu
do południowej granicy dz. ew. nr 379 z obr. Kępiaste, dalej w kierunku zachodnim po
zachodniej granicy dz. ew. nr 379 i 254 z obr. Kępiaste, następnie po północnej granicy
dz. ew. nr 400 z obr. Kępiaste do puntu stanowiącego południowo-wschodni wierzchołek
dz. ew. nr 234 z obr. Kępiaste, po wschodniej i północnej granicy dz. ew. nr 234 z obr.
Kępiaste, północnej granicy dz. ew. nr 232 z obr. Kępiaste, wschodnią granicą dz. ew.
nr 228 z obr. Kępiaste dalej przez dz. 226 z obr. Kępiaste do południowo-wschodniego
wierzchołka dz. ew. nr 199 z obr. Kępiaste dalej po wschodniej i północnej granicy dz. ew.
nr 199 oraz północnej granicy dz. ew. nr 198 z obr. Kępiaste;
4)
od zachodu – po zachodniej granicy dz. ew. nr 83 z obr. Łubiec, dalej przez dz. ew. nr 69
z obr. Łubiec i po zachodniej granicy dz. ew. nr 10 z obr. Łubiec.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)
zawiadamia się, że wszczęto postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla
potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łubiec i Kępiaste
w Gminie Leszno.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 21 i można zapoznać się z nią w godzinach
pracy Urzędu.
Zainteresowani w terminie do dnia 21 marca 2016 r. mogą składać wnioski do Wójta Gminy
Leszno w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Leszno lub pocztą na adres 05-084 Leszno, al. Wojska Polskiego 21; ustnie do protokołu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: zpgn@
gminaleszno.pl.
Wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, których dotyczą.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Leszno.
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Wójt Gminy Leszno
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Pieski czekają na nowy dom…
Pod opieką Referatu Gospodarki
Komunalnej Gminy Leszno znajduje się około 40 piesków, które przebywają obecnie w tymczasowych domach. Zwierzaki
można obejrzeć na Facebooku,
zdjęcia dostępne są również
w Urzędzie Gminy. Z pieskami
można także pójść na spacer
i poznać je bliżej…
Dziś przedstawiamy dwa psy. Pierwszy z nich nazywa się Żużel. Żużel ma ok.
1,5 roku, jest małym pieskiem ledwo sięgającym do połowy łydki. Żwawy, wesoły, bardzo dobrze dogaduje się z innymi
psami. Szuka domu, koniecznie z ogródkiem, bo mały żywioł potrzebuje miejsca do robienia codziennej porcji kółek.
Doskonale zastąpi dzwonek przy furtce.
Piesek jest wykastrowany, oznakowany
elektronicznie, posiada aktualne szczepienia przeciwko wściekliźnie.
Drugi z piesków to Mariolka – suczka
ok. 1,5-roczna, drobna, średniej wielkości.
Mariolka to delikatna przylepa, uwielbia
się przytulać i rozdawać buziaki. Może
mieszkać w domu, bo umie zachować
czystość i nie niszczy rzeczy. Energiczna
panienka z charakterem, nie z każdym
psem umie się dogadać i bywa zazdrosna o inne czworonogi. Potrafi chodzić na

smyczy (szelki), ale ruch uliczny powoduje u niej lęk, więc spacerki polecamy tylko
w spokojnej i cichej okolicy. Rozkręca się
powoli, podczas pierwszego spotkania
jest bardzo nieśmiała. Szukamy dla Mariolki spokojnego, kochającego domu.
Sunia jest szczepiona i zachipowana. Zostanie poddana zabiegowi sterylizacji.

Jak zaadoptować
pieska?

Weź na spacer bezdomniaka!

Zachęcamy do spędzania aktywnie
czasu w towarzystwie naszych czworonożnych podopiecznych. Jeśli macie
wolną chwilę, podarujcie ją bezpańskim
psom! Wam taka pomoc przyniesie frajdę,
a psiakom da chwile normalności. Przychodźcie z rodziną i przyjaciółmi. Razem
możecie sprawić naszym podopiecznym

Osoby zainteresowane
adopcją prosimy o kontakt
pod nr tel.: 501-227-402
lub e-mail: zwierzakowo@
gminaleszno.pl. Sprawy
związane z adopcją prowadzi Sylwia Skowrońska
z Referatu Gospodarki Komunalnej.
Chcemy znaleźć dla piesków dobrych, kochających
Mariolka
właścicieli. Zwierzęta miały
wcześniej przykre doświadczenia, dlatego też sprawdzamy miejsca, w których
będą mieszkać. Nie wydajemy psów tam,
gdzie resztę życia spędzą na łańcuchu lub
w ciasnych wybiegach. Nowych właścicieli
obowiązuje umowa, zobowiązani są także
do umożliwienia nam wizyty przed- i poadopcyjnej. W zamian otrzymują bezpłatnie przyjaciela, który będzie kochał ich do
końca życia.

Żużel

dużo radości. Chętnym do przechadzki
w przemiłym psim towarzystwie udzielimy szczegółowych informacji telefonicznie pod numerem: 501-227-402.
Więcej psów czekających na dom
znajdziecie na Facebooku: www.facebook.com/zwierzakowogminyleszno.
Sylwia Skowrońska,
fot. Agnieszka Kowalska

Harmonogram zajęć w Zespole Sportowo-Rekreacyjnym
Poniedziałek
Lekcje szkolne ZSP – godz. 08:00-15:00
Lekka atletyka – sekcja sportowa dla dzieci w wieku
7-10 lat – godz. 15:30-16:30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku
11-14 lat – godz. 16:30-17:30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku
7-10 lat – godz. 17:30-18:30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku
11-14 lat – godz. 18:30-19:30
Pilates – godz. 18:00-19:10 – Szkoła w Lesznie
Piłka siatkowa – młodzież i dorośli – godz. 19:3021:00
Siłownia – godz. 17:00-20:00
Wtorek
Lekcje szkolne ZSP – godz. 08:00-16:00
Piłka nożna – KS Partyzant Leszno – godz. 16:00-21:00
Siłownia – godz. 17:00-20:00
Środa
Lekcje szkolne ZSP – godz. 08:00-14:00

Tenis ziemny – trening zawodniczy ogólnorozwojowy
– godz. 14:00-15:30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku
7-10 lat – godz. 15:30-16:30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku
11-14 lat – godz. 16:30-17:30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku
7-10 lat – godz. 17:30-18:30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku
11-14 lat – godz. 18:30-19:30
Piłka koszykowa – młodzież i dorośli – godz. 19:3021:00
Siłownia – godz. 17:00-20:00
Czwartek
Lekcje szkolne ZSP – godz. 08:00-16:00
Pilates – godz. 18:00-19:10 – Szkoła w Lesznie
Piłka nożna – KS Partyzant Leszno, godz. 16:00-21:00
Siłownia – godz. 17:00-20:00
Piątek
Lekcje szkolne ZSP – godz. 08:00-14:00
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Lekka atletyka – sekcja sportowa dla dzieci w wieku 7-10 lat
– godz. 15:30-16:30
Piłka nożna – KS Partyzant Leszno, godz. 16:30-21:00
Siłownia – godz. 17:00-20:00
Sobota
Sztuki walki – indywidualne treningi (dorośli) – godz.
9:30-10:30
Piłka nożna dla weteranów – godz. 10:30-12:00
Piłka nożna dla ministrantów – godz. 12:00-13:30
Piłka siatkowa dla młodzieży i dorosłych – poziom zaawansowany – godz. 13:30-15:00
Sekcja sportowa – rowery górskie dla dzieci w wieku
9-12 lat – godz. 15:00-16:30
Tenis ziemny dla dorosłych – zajęcia indywidualne –
godz. 16:30-18:00
Treningi OSP – godz. 18:00-20:00
Edyta Przybysławska,
Dyrektor Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego
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Ważne
telefony
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

Płacę podatki tam,
gdzie mieszkam
Drogi Mieszkańcu Gminy Leszno,
podatek dochodowy od osób fizycznych to jedno z najważniejszych źródeł dochodów gminy. Niestety wiele osób faktycznie mieszkających w gminie Leszno nie rozlicza się w Urzędzie
Skarbowym Warszawa-Bielany (przypisanym naszej lokalizacji),
w związku z czym ich podatek nie zasila naszego budżetu. Pamiętaj, że udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych (PIT) wynoszą 37,79%, czyli tylko taka część z płaconych przez mieszkańców podatków wraca do gminy Leszno.
Masz szansę zrobić coś dla siebie i swojej gminy. Nie musisz zmieniać meldunku. Wystarczy w formularzu ZAP-3 wpisać gminę Leszno jako
miejsce zamieszkania. Dzięki temu Twoje podatki będą wpływały do urzędu tej gminy, w której rzeczywiście mieszkasz. W konsekwencji zwiększy
się pula środków finansowych na dalsze inwestycje, czyli drogi, chodniki,
place zabaw itp.
Wypełniony i podpisany (przez składającego lub osobę reprezentującą
składającego) formularz ZAP-3 należy złożyć bezpośrednio u Naczelnika
Urzędu Skarbowego lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd
Skarbowy Warszawa-Bielany, ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa.
Innym sposobem jest podanie aktualnego adresu w zeznaniu podatkowym PIT i skierowanie go do Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany
(w takiej sytuacji nie jest konieczne wypełnianie ZAP-3).
Pamiętajmy, że o zmianie miejsca zamieszkania (np. z Warszawy na Leszno) mamy obowiązek poinformować właściwy (nowy) Urząd Skarbowy,
nawet jeśli nie zmienimy formalnie miejsca zameldowania. We wszystkich
dokumentach składanych do Urzędu Skarbowego (w tym w formularzu
ZAP-3 i w zeznaniu podatkowym) podajemy tylko adres zamieszkania.
Druki ZAP-3 (tj. zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem) oraz druki zeznań rocznych można otrzymać w Urzędzie Gminy, Urzędzie Skarbowym lub pobrać ze stron internetowych Ministerstwa Finansów
www.mf.gov.pl albo Izby Skarbowej w Warszawie (dział formularze).
Aktualny formularz ZAP-3 można także pobrać, wpisując do przeglądarki następujący adres: www.gminaleszno.pl/us/zap3.pdf
UG Leszno

Pomogą wypełnić PIT-y!
1 kwietnia 2016 r. (w piątek) w godzinach od 9:00 do 15:00 w budynku
Urzędu Gminy Leszno będą dyżurować pracownicy Urzędu Skarbowego
Warszawa-Bielany.
Podczas dyżuru zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informacje dotyczące sposobu korzystania z platformy e-Deklaracje oraz wyjaśnić wątpliwości związane z prawidłowym sporządzeniem zeznania podatkowego.
16 kwietnia 2016 r. we wszystkich urzędach skarbowych zorganizowany
zostanie „Dzień Otwarty”, który w siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany przy ul. Skalbmierskiej 5 będzie trwał w godzinach 9:00-13:00.
W dniach 28 i 29 kwietnia 2016 r. czas pracy urzędów skarbowych zostanie
wydłużony. Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany będzie otwarty od godziny 8:00
do 18:00. W normalnych dniach US na Bielanach działa: w poniedziałki w godz.
8:00-18:00, od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00. Nr tel.: (22) 56-93-200,
e-mail: us1432@mz.mofnet.gov.pl.
UG Leszno

