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Z prac Rady Gminy Leszno
W dniu 23 sierpnia 2017 r. odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Leszno, zwołana na wniosek Wójta w trybie nadzwyczajnym, na której podjęto niżej wymienione uchwały:
•	nr XXXVII/220/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2017-2024;

•	nr XXXVII/221/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2017.

Wszystkie uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Leszno: www.leszno.bipgminy.pl

Podsumowanie akcji usuwania azbestu
W 2017 roku zdemontowano eternit z 8 obiektów, a z 26 posesji odebrano składowane
odpady zawierające azbest. Z terenu naszej gminy przetransportowano na składowisko
odpadów łącznie 4807 m2 wyrobów azbestowych. Powyższa akcja, w której mieszkańcy
nie ponosili żadnych kosztów związanych z usuwaniem azbestu, została sfinansowana
z budżetu Gminy Leszno. Całkowity koszt
usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Leszno w 2017 r. wyniósł
19 739,56 zł brutto.

Usuwamy azbest
Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy
Leszno ponownie planuje usuwanie odpadów zawierających azbest. Wszyscy
mieszkańcy zainteresowani usunięciem pokryć dachowych z eternitu mogą składać wnioski w pokoju nr 27 Urzędu Gminy Leszno
w terminie od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r. Po tym terminie wnioski nie będą
przyjmowane.
Informujemy, że prace polegające na demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest będą bezpłatne. Właściciel obiektu będzie ponosił koszty nowego
pokrycia dachu we własnym zakresie.
Mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać z demontażu azbestu zobowiązani są dołączyć do
wniosku – zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, potwierdzone przez
Starostwo.
Ww. 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.

Parking gminny „Parkuj i Jedź”
18 sierpnia br. został oddany do użytkowania parking gminny „Parkuj i Jedź”
w Zaborowie. Parking o powierzchni łącznej ponad 2000 m2 może pomieścić 52
samochody oraz 40 rowerów. Można również skorzystać tam ze stacji do samodzielnej naprawy roweru. Obiekt jest ogrodzony, oświetlony oraz monitorowany.
Zachęcamy mieszkańców do bezpłatnego
korzystania z parkingu.

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze Informatora
Gminy Leszno podaliśmy błędny wynik
głosowania nad uchwałą Rady Gminy
Leszno NR XXXVI/211/2017 w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Andrzejowi
Cieślakowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Rada Gminy
Leszno przyjęła powyższą uchwałę bez
żadnego głosu „przeciw” przy 1 głosie
wstrzymującym.
Za pomyłkę przepraszamy.

Od dnia 5 września 2017 r.
Przewodniczący Rady
Gminy Leszno

Pan Lesław Kuczyński
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy wtorek
w godzinach 18:00–18:45
w pokoju nr 6 na parterze.
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Otwarcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w zaborowie
W dniu 16 sierpnia odbył się oficjalny odbiór I etapu przebudowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zaborowie. Inwestycja została zrealizowana dzięki pomocy
sołectw Zaborów i Feliksów oraz wsparciu
Gminy.
W ramach przebudowy ustawiono plac
zabaw dla dzieci, który wyposażony został

m.in. w huśtawkę bocianie gniazdo, karuzelę, linarium. Do dyspozycji dzieci jest
również zestaw sprawnościowy. W kompleksie sportowo-rekreacyjnym znalazła
się również siłownia zewnętrzna. Cały
kompleks ustawiony jest na bezpiecznej
nawierzchni z piasku, którą na obrzeżach
chronią gumowe nakładki.

Dziękujemy sołtysom wsi Zaborów oraz
Feliksów za pomysł i wsparcie inicjatywy.
Mamy nadzieję, że uda się nam zrealizować wspólnie kolejne inicjatywy.
Zachęcamy mieszkańców do korzystania
z urządzeń.
UG Leszno

W Lesznie powstanie targowisko gminne „Mój Rynek”
Ponad 22 mln zł trafi do 24 mazowieckich
gmin na budowę i modernizację lokalnych targowisk. Wszystko dzięki unijnym
środkom w ramach PROW 2014–2020.
W dniu 5 września 2017 r. w Urzędzie
Marszałkowskim przy ul. Jagiellońskiej
w Warszawie Wójt Gminy Leszno Andrzej
Cieślak przy kontrasygnacie Skarbnik
Gminy Urszuli Jeziorskiej oraz pozostali
Beneficjenci podpisali umowy na dofinansowanie inwestycji z marszałkiem
Adamem Struzikiem oraz wicemarszałkiem Janiną Ewą Orzełowską.
Zakupy na lokalnych targowiskach od
lat cieszą się niesłabnącą popularnością.
Według danych GUS z 2015 r. na Mazowszu jest aż 316 targowisk stałych. Są to
miejsca codziennej pracy dla wielu handlowców i rolników – znajduje się na nich
ponad 17,6 tys. stałych punktów sprzedaży. Mimo rozwoju w ostatnich latach sklepów wielkopowierzchniowych, mieszkańcy gmin i mniejszych społeczności chętnie
korzystają z towarów ofertowanych przez
lokalnych sprzedawców. Dzięki unijnym
środkom w ramach PROW 2014-2020 na
mapie Mazowsza pojawią się kolejne targowiska, a te już istniejące przejdą przebudowę i modernizację.
Nowe targowiska zyskają przede
wszystkim oświetlenie, sanitariaty, par-

kingi oraz utwardzone podłoże. Przynajmniej połowę ich powierzchni zajmować
będą zadaszone stoiska z miejscami do
handlu na stołach, wybudowane zostaną
pomieszczenia gospodarcze i sanitarne,
przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Każde targowisko zostanie opatrzone nazwą
„Mój Rynek”. Gmina Leszno złożyła wniosek o dofinansowanie projektu, którego
wartość całkowita wynosi 1 481 919,33 zł.
Pomoc finansowa przyznana na realizację

operacji ze środków unijnych to kwota
766 622 zł. Przebudowę targowiska gminnego przy ul. Szkolnej w Lesznie, planuje się rozpocząć w I kwartale 2018 roku.
Dzięki tej inwestycji zyskają zarówno
handlujący, jak i kupujący. Miejsce targowe w Lesznie stanie się wygodniejsze,
nowocześniejsze, a z czasem można będzie rozwinąć zakres usług i funkcji, które
będą służyć lokalnej i nie tylko społeczności.
UG Leszno
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Spotkanie w sprawie projektu nowego połączenia komunikacyjnego
24 sierpnia w siedzibie Marszałka
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika w Warszawie odbyło się
spotkanie w sprawie projektu nowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy Warszawą a Sochaczewem.
W spotkaniu z Marszałkiem uczestniczył Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak oraz przedstawiciele pozostałych
gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego, przez które będzie przebiegać
trasa (Stare Babice, Błonie, Kampinos).
Obecni byli także: Starosta Warszawski
Zachodni Jan Żychliński – koordynator
projektu, Burmistrz Gminy Sochaczew
Piotr Osiecki, Burmistrz Dzielnicy Bemowo Michał Grodzki, p.o. Prezesa
WKD Michał Panfil oraz przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania
Regionalnego i departamentów Urzędu Marszałkowskiego.
– Pracujemy nad tym projektem już
7 lat. Pierwszym naszym działaniem
w 2010 r. było złożenie wniosku do
planu zagospodarowania przestrzennego woj. mazowieckiego. Wspólnie
z samorządami zleciliśmy także opracowanie studium wykonalności. Nowa
trasa komunikacyjna będzie liczyła
43 km i połączy stację drugiej linii metra – Warszawa Chrzanów z Sochaczewem. Trasa przebiega przez tereny
prywatne oraz tereny Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
Koszt wykupu gruntów oszacowano
na ok. 60 mln zł, a wartość realizacji całego projektu wyniesie ok. 400 mln zł
– powiedział Starosta.
Nowatorskim założeniem projektowanej linii komunikacyjnej jest budowa specjalnego toru betonowego dla
autobusów elektrycznych lub hybrydowych. Wzdłuż trasy powstanie droga

rowerowa. Tego typu rozwiązania komunikacyjne stosuje się m.in. w Anglii,
Francji i Holandii. Jest ono dwukrotnie
tańsze od tradycyjnego połączenia kolejowego, a także innowacyjne i proekologiczne.
Marszałek Adam Struzik uznał, że
projekt jest śmiały, stanowi także wyzwanie ze względu na koszty, jednak
suma 400 mln zł jest możliwa do pozyskania. W pozyskaniu jej pomóc
mogą środki z Europejskich Funduszy
Inwestycyjnych. Istnieje możliwość, że
środki uda się otrzymać w ramach tzw.
planu Junckera, mającego na celu ożywienie inwestycji i stymulowanie rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej.
Na tym etapie kluczową sprawą jest
natomiast uregulowanie spraw własności gruntu, przez które przebiegać
będzie nowa linia komunikacyjna.
Nieodzowne będzie powołanie spółki, w skład której wejdzie samorząd
wojewódzki, samorządy gminne i powiatowe. Być może partnerem w tym
projekcie będzie WKD, która przewozi
ok. 8 mln pasażerów rocznie i ma duże

doświadczenie w dziedzinie transportu publicznego. Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu
Marszałkowskiego w porozumieniu
z prawnikami przygotuje projekt umowy w sprawie powstania spółki, formą
udziałów w niej samorządów gminnych byłby aport gruntów.
– Rysują się realne możliwości utworzenia nowoczesnego połączenia komunikacyjnego, które będzie sprzyjać
nie tylko rozwojowi gminy Leszno,
ale także rozległych terenów Powiatu
Warszawskiego Zachodniego, przez
które przebiegać będzie trasa. Szybki,
bezkolizyjny dojazd do Warszawy jest
przedsięwzięciem, nad którym warto
się skupić. Cieszymy się, że inicjatywa koordynacji projektu wychodzi od
Marszałka Województwa Mazowieckiego. Samorząd Mazowiecki ma bowiem duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków UE na zadania inwestycyjne i może finansowo wesprzeć ten
projekt – skomentował Wójt Gminy
Leszno.
MŁ.
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Nie ma czasu na nudę
Kapitan jachtowy Joanna Pajkowska, mieszkanka naszej gminy,
wygrała w czerwcu dwuosobowe regaty transatlantyckie „TwoStar”
na trasie Plymouth (Anglia) – Newport (USA),
co jest jednym z największych osiągnięć polskiego żeglarza na świecie.
Ma na swoim koncie także rekordowe opłynięcie kuli ziemskiej w 2009 r.
i wiele innych sukcesów podczas regat,
łącznie z tytułem „1st Lady” uzyskanym w 2013 roku
na uroczystej gali w Royal Western Yacht Club w Plymouth.
– Cieszymy się z Pani sukcesu w regatach „TwoStar”, podobno były to wyjątkowo trudne zawody?
– Prasa fachowa określała je nawet jako
najtrudniejsze w historii regat organizowanych na tej trasie od 1960 r. Sztorm z wiatrem przekraczającym 60 węzłów i falami
o wys. 15 m spowodowały, że panowały
tam naprawdę ekstremalne warunki. Z 22
jachtów, które wystartowały, 15 wycofało
się z regat, a 4 zatonęły. Była to nietypowa
pogoda, jak na tę porę roku. Czerwiec na
Atlantyku był zawsze spokojnym miesiącem,
nikt się nie spodziewał takich „atrakcji”.
– Jak sobie wyobrazić taki sztorm na
oceanie? Wszyscy pamiętają piosenkę
Krzysztofa Klenczona pt. „10 w skali Beauforta”, czy właśnie tyle było podczas
regat?
– Skala Beauforta stosowana była dawniej, teraz o stanie morza czy oceanu informują nas przyrządy, które dokładnie mierzą prędkość wiatru. Myślę jednak, że było
sporo ponad 10 stopni w tej skali. Mierniki pokazywały ponad 60 węzłów wiatru
(a zakładaliśmy, że będzie około 40), później już nie wiedzieliśmy, ile jest, bo przyrządy odfrunęły z wiatrem. Wiem, że jeśli
ktoś nie pływa po oceanach, to trudno sobie wyobrazić fale wielkości 4-piętrowych
kamienic, niezwykle silne wycie wiatru,
huk oceanu, pył wodny. Łódka wydawała
się małą łupinką.
– Jak to przeżyć?
– Na ten temat napisano już całe książki,
mówi się w nich o tzw. technikach sztor-

mowania. Razem z moim partnerem regatowym Uwe Rottgeringiem postawiliśmy
minimalną ilość żagla, aby mieć możliwość
sterowania, staraliśmy się znaleźć odpowiedni kąt do fali i wiatru. Niektórzy radzą,
aby zrzucać wszystkie żagle i sztormować,
ale ja nie jestem zwolenniczką tego rozwiązania, Uwe zgadzał się ze mną.
– W  dzień jeszcze coś widać, ale jak
Państwo pokonywaliście taki sztorm
nocą?
– Na morzu zawsze coś widać, zaprocentowało również nasze doświadczenie.
Zarówno Uwe, jak i ja mieliśmy za sobą
już wiele regat. Jacht jest trochę jak korek,
przeważnie utrzymuje się na górze. Problem pojawia się jednak, gdy na jednostkę
zwali się parę ton wody. Z tego właśnie
powodu zatonął jacht Holendrów. Później
w porcie opowiadali, że nie zdążyli uciec
przed falą, zrolowało ich, złamali maszt,
jacht nabierał wodę. Zatonęły także jachty: włoski i bułgarski. Jednych podjęli helikopterem ratownicy z Kanady, do innych
skierowano statki płynące w pobliżu.
Regaty ukończyło tylko 7 jednostek. Na
szczęście tak ekstremalne warunki trwały
dla nas tylko dobę, a w sumie płynęliśmy
ponad 20 dni, pokonując trasę około 3 tys.
mil morskich (około 5,5 tys. km).
– Czy również tak trudne warunki pogodowe spotkała Pani w samotnym rejsie wokół kuli ziemskiej?
– Samotnie płynęłam przy lepszej pogodzie. Rejs był tak zaplanowany czasowo,
aby uniknąć pory huraganów i cyklonów

w różnych częściach świata. Dzięki Andrzejowi Armińskiemu, konstruktorowi
8,5-metrowego jachtu „Mantra Asia” na
którym płynęłam i głównemu sponsorowi
tej wyprawy, miałam mocny sprzęt. Łódka
była bardzo mała, jak na taką wyprawę,
na Zalewie Zegrzyńskim spotyka się większe. Była jednak szybka i dobrze mi znana.
W ciągu 198 dni (24 VI 2008–8 I 2009 r.)
opłynęłam kulę ziemską. Rejs przebiegał
z Panamy w kierunku zachodnim i zakończył się w Panamie (po drugiej stronie Kanału Panamskiego), liczył 25 tys. mil morskich. Było to najszybsze polskie samotne
okrążenie świata.
– Kiedyś jeden z naszych wspaniałych
piłkarzy – Jan Tomaszewski z drużyny Kazimierza Górskiego – powiedział: „Mam
swoje zdanie i się z nim zgadzam”. Co
pomagało Pani w tak długim samotnym
rejsie, jak poradzić sobie przez blisko 200
dni samemu ze sobą?
– Powiem tak – nie przeszkadza mi moje
własne towarzystwo. Gdy się zaprogramuję, nie myślę o tym, czego mi brakuje: owoców, łazienki, Internetu. Cieszę
się natomiast tym, co mam – wspaniałymi widokami i niezwykłą aurą oceanu,
kontaktem z przyrodą. Organizm szybko
się przystosowuje do innych warunków.
Na jachcie jest masa pracy, nie ma czasu
na nudę. Muszę stale kontrolować, czy
wszystko jest OK. Zawsze jest ryzyko zderzenia się z innym statkiem. Pozwalam sobie na maksymalnie do 45 minut ciągłego
snu, ale mogę spać zarówno w dzień, jak
i w nocy. Trzeba nauczyć się szybko wypo-
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czywać i regenerować. Umysł stale musi
być trzeźwy i gotowy do podejmowania
szybkich decyzji. Na Pacyfiku przez ponad
3 miesiące widziałam jedynie 2 statki daleko na horyzoncie.
– Jednak zapewne pojawiały się podczas rejsu różne problemy, które musiała
Pani rozwiązać samodzielnie?
– Pewnego dnia pękła wanta, musiałam
wdrapać się na maszt, aby ją naprawić.
Okropnie się poobijałam. Innym razem
walczyłam z pękniętym okuciem bomu.
Również po paru próbach rozwiązałam
ten problem. I to właściwie było moje
główne zmartwienie: sprzęt – czy wytrzyma i czy wystarczy mi na wszystko energii.
A wiadomo, że w samotny rejs oprócz liofilizowanej żywności i wody trzeba zabrać
ze sobą masę technicznych rzeczy, które
pobierają prąd. M.in. odsalarkę, dzięki
której z wody morskiej mogłam produkować wodę do picia, radiostację, GPS
i autopilota do sterowania jachtem. Miałam także baterie słoneczne i generator
wiatrowy. Musiałam dbać o te wszystkie
urządzenia i o cały jacht, bo zdawałam sobie sprawę, że wtedy również jacht będzie
dbał o mnie.
– Czy to prawda, że podczas samotnego rejsu zderzyła się Pani z wielorybem?
– W okolicach Durban (wsch. wybrzeże
RPA) uderzyłam w wieloryba, na szczęście
płynęłam z małą prędkością. Nic się nie
stało, ale było to niebezpieczne. Dawniej
nie spotykało się tyle wielorybów, co teraz. Mimo że nie są one agresywne, żywią się planktonem, ale zderzenie z tak
ogromnym cielskiem (płetwal błękitny
osiąga nawet 25 m długości) może spowodować uszkodzenie kadłuba, steru
czy wręcz zatonięcie jachtu. Kiedyś lubiłam, gdy fontanny wielorybów pojawiały
się na oceanie, dziś rozumiem, że to jest
niebezpieczne dla żeglarza. Nie jestem
oczywiście za tym, aby na nie polować,
przydałyby się jednak jakieś systemy odstraszające. W jednym z moich ostatnich
rejsów spotkałam aż 9 wielorybów. Tupałam, krzyczałam, ale jakoś niespecjalnie
się mną przejmowały.
– Spotkała Pani kiedyś piratów?
– Na szczęście nie bezpośrednio, jednak ten problem stale istnieje w świecie

żeglarskim. Kiedyś piractwo ogniskowało
się wokół cieśniny Malakka, ograbiano
statki, porywano ludzi. Później piractwo
rozwinęło się w pobliżu wybrzeży afrykańskich, w rejonie Somalii. Teraz jest to problem Wenezueli. Kiedyś, gdy płynęłam po
Oceanie Indyjskim z moim mężem Alkiem,
przez piratów zginęło czterech Amerykanów ze znajomej załogi. W rejonie Somalii
napadli ich piraci. Doszło do akcji zbrojnej,
amerykańscy komandosi próbowali odbić
załogę. Piraci zostali zastrzeleni, niestety
jednak w wyniku strzelaniny zginęła również cała załoga jachtu.
– Z  żeglowaniem związała Pani całe
swoje życie, czy to był świadomy wybór
czy przypadek?
– Po raz pierwszy trafiłam do łódki jako
5-letnia dziewczynka, gdy z rodzicami pływaliśmy po Zegrzu i od razu usiadłam przy
sterze. Moja miłość do żeglarstwa rozwinęła się jednak w pełni, gdy pierwszy raz
wypłynęłam na morze w czasie studiów.
W dorosłym życiu związałam się z morzem, udzielałam się m.in. jako ratownik
morski, pływam jako oficer na „Pogorii”
i przeprowadzam wiele jachtów dla klientów w różne miejsca na świecie. Oczywiście stale startuję też w regatach i nie wyobrażam sobie, abym mogła żyć inaczej,
lubię wyzwania i sport, to nadaje sens
mojemu życiu.

– Widzieliśmy Panią również na zawodach sportowych w naszej gminie…
– Startowałam w biegu imprezy „Cross
z Historią w Tle” organizowanym w Julinku. Na zaproszenie kierownika Zespołu
Sportowo-Rekreacyjnego Edyty Przybysławskiej spotykałam się również z uczniami z Leszna i Zaborowa, którym opowiadałam o żeglowaniu. Lubię ruch i aktywność.
– Nigdy się Pani nie boi? Morska przygoda jest fascynująca, ale także trochę
niebezpieczna.
– Tylko głupi człowiek nigdy się nie boi.
Ja jednak mam tę cechę, że strach mnie
nie paraliżuje, ale motywuje. Oczywiście
podczas rejsu zdarzają się różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Statystycznie jednak dużo bezpieczniej jest na oceanie niż
na lądzie. Zastanówmy się, ile codziennie wypadków zdarza się na drogach.
Na morzu jest wspaniale, tam zapomina
się o wszystkich kłopotach i o… niebezpieczeństwach. Dlatego zawsze tam wracam. Może również dopisuje mi żeglarskie szczęście?
– I tego Pani Kapitan serdecznie życzę,
dziękując za rozmowę. Zawsze żeglarskiego szczęścia i bezpiecznych powrotów z rejsów.
Marcin Łada
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Delegacja bułgarska w Lesznie
Od 17 do 20 sierpnia – nasza gmina gościła delegację z Gminy Byala w Bułgarii. Jest
to jedna z 21 gmin należących do Związku Gmin Basenu Morza Czarnego i leży
w obwodzie Warna. Na zaproszenie Wójta
Gminy Andrzeja Cieślaka Leszno odwiedził burmistrz – Anastas Trendafilov oraz
członkowie Rady Gminy Byala – Petar Katrev, Stefka Hristova oraz Milena Katreva.
Dla gości przygotowano ciekawy program pobytu, podczas którego mogli poznać polską kulturę i obyczaje, a także
gminę. W ciągu tych dni zwiedzili zarówno Leszno, jak i okoliczne miejscowości.
W pierwszym dniu wizyty goście spotkali
się z pracownikami Urzędu Gminy, wy-

mienili doświadczenia w pracy samorządu
lokalnego w Polsce i Bułgarii. Odwiedzili
Szkołę Podstawową w Lesznie, Publiczne
Przedszkole, a także Bibliotekę Publiczną.
W Zaborowie Wójt Gminy Leszno oraz
Gminy Byala, symbolicznie otworzyli dla
mieszkańców parking „Parkuj i Jedź”, który został dofinansowany ze środków Unii
Europejskiej, a także obejrzeli oddany
do użytkowania nowy plac rekreacyjnosportowy przy boisku sportowym. Delegacja samorządowców złożyła również wizytę
Staroście Powiatu Warszawskiego Zachodniego, dzięki któremu mogliśmy nawiązać
współpracę. Ostatniego dnia goście udali się
na wycieczkę po Warszawie. Zwiedzili tam

Wakacje dzieci ze Świetlicy „Promyk”
Podczas wakacji osiemnaścioro dzieci ze
Świetlicy „Promyk” wyjechało na obóz
letni w Sztutowie pod hasłem „Morza
szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród
drzew…”.
Przez dziesięć dni koloniści mieli zapewnioną masę atrakcji. Mogli zwiedzić
Zamek – Twierdzę w Malborku, a także
Trójmiasto. Uczestnicy obozu wypłynęli
również w rejs statkiem Wikingów po Zatoce Gdańskiej, odwiedzili też Westerplat-

te i Muzeum w Stutthof – obozu koncentracyjnego w Sztutowie. Ponadto mogli
wziąć udział w kolonijnych Igrzyskach, doskonalić umiejętności pływackie, przeszli
też chrzest kolonijny. Dodatkowo podczas
obozu odbywały się dyskoteki, ognisko
wraz ze śpiewem przy akompaniamencie
gitary oraz konkurs wiedzy o Żuławach
i Mierzei Wiślanej. Wakacyjny wyjazd sfinansowano ze środków Gminy Leszno.
UG Leszno

między innymi Pałac Kultury i Nauki, a z XXX
piętra mogli podziwiać całą panoramę naszej
stolicy, Plac Piłsudskiego, Krakowskie Przedmieście, Pałac Prezydencki, Rynek Starego
i Nowego Miasta, Zamek Królewski, a także
multimedialne fontanny na Podzamczu.
Delegacja spotkała się też z burmistrzami i wójtami okolicznych Gmin oraz
Radnymi Gminy Leszno na oficjalnej kolacji, podczas której podkreślano istotę
współpracy partnerskiej między gminami, jej wpływ na rozwój samorządu, jak
i społeczności obu gmin, określono także
priorytety działań oraz programy do wzajemnej realizacji.
UG Leszno
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„Akcja Lato 2017”
Już po raz kolejny w Gminie Leszno odbyła się „Akcja Lato” pod patronatem Wójta
Gminy Andrzeja Cieślaka. W ramach tego
wydarzenia dzieci wzięły udział w kilkunastu atrakcyjnych wyjazdach oraz spotkaniach, które organizowały świetlice
gminne i Zespół Sportowo-Rekreacyjny
w dniach 26 czerwca – 14 lipca. Rodzice dzieci uczestniczących w „Akcji Lato”
zapłacić musieli jedynie koszty biletów
wstępu, wszystkie inne pokrywała Gmina Leszno. W czasie „Akcji Lato” skorzystaliśmy z powiatowego projektu skierowanego do dzieci, realizowanego przez
Stowarzyszenie Klub Biegacza Wartko. Na
warsztatach, wykorzystując klocki Lego,
budowaliśmy zespołowo modele wywyśmienicie, miło i pożytecznie spędzili
czas. W warszawskim kinie obejrzeliśmy
filmy: „Auta 3”, „Król Artur”, „Minionki 3”
oraz „Piraci z Karaibów”. W tej edycji „Akcji
Lato”, podobnie jak w minionych, uczestnicy wyjeżdżali na basen, gdzie odbywały
się zajęcia zarówno z nauki pływania, jak
i z doskonalenia umiejętności pływackich,
prowadzone przez wykwalifikowanych
trenerów.
Zaplanowane atrakcje odbyły się zgodnie z planem. Z uwagi na złą pogodę wyjazd do Parku Bajka w Błoniu został zamieniony na zabawy i animacje w świetlicy.
UG Leszno

branych budowli zabytkowych powiatu.
Na letniej scenie teatralnej w Świetlicy
w Lesznie gościliśmy Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. W wykonaniu artystów obejrzeliśmy przedstawienie
„Dobre wychowanie z nami zostanie”, które uświadomiło dzieciom, że ludzie dobrze
wychowani mają w życiu łatwiej i mają
wielu przyjaciół. Po spektaklu, wszyscy uczestniczyli w animacjach teatralnych
„Na naszej wesołej farmie”. Dzieci chętnie
brały udział w quizach i sprawnościowych
zabawach integracyjnych, oraz konkursach z nagrodami. Wszyscy bawili się
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XII Rajd Pieszy i Rowerowy w Łubcu
Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do
nas” i Środowiskowy Dom Samopomocy
w Łubcu już po raz trzynasty zorganizował „Rajd Pieszy i Rowerowy Szlakami
Puszczy Kampinoskiej”. Jego uczestnikami
byli podopieczni Środowiskowych Domów
Samopomocy, a także innych placówek,
pracujących z osobami z zaburzeniami
psychicznymi na terenie Mazowsza.
Podczas Rajdu blisko 250 osób razem
z przewodnikami z Kampinoskiego Parku Narodowego przeszło lub przejechało
rowerem 20 km szlaków. Po powrocie na
uczestników czekał obiad oraz przygotowane przez Organizatora atrakcje. Uczestnikom
Rajdu wręczono pamiątkowe statuetki oraz
upominki i podziękowania. Na zakończenie

podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu przygotowali przedstawienie teatralne „Podróże Pana Kleksa”.
Uroczystość swoją obecnością uhonorowali: Starosta Powiatu Warszawskiego
Zachodniego – Jan Żychliński, Zastępca
Starosty Warszawskiego Zachodniego –
Paweł Białecki, Przewodniczący Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Jerzy
Wójcik, Zastępca Burmistrza Gminy Błonie
– Marek Książek, Zastępca Wójta Gminy
Leszno – Grzegorz Banaszkiewicz, Radna
Gminy Leszno – Grażyna Falkowska, Dyrektor PCPR – Barbara Gębala, Zastępca
Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Barbara Kucharska,
Dyrektor Zespołu Szkół w Bieniewicach –

Marek Parafiniuk, Dyrektor DPS w Bramkach – Seweryn Chruściński, Dyrektor DPS
w Sadowej – Leszek Chruścinski, Dyrektor
DPS w Czubinie – Bożena Ploch, Elżbieta
Strzelecka z PCPR Grodzisk Mazowiecki,
Wojciech Nikonowicz – podleśniczy Kampinoskiego Parku Narodowego, Kierownik
OPS w Starych Babicach – Alicja Napurka,
Kierownik OPS w Ożarowie Mazowieckim
– Bożena Wronikowska, Dyrektor Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie –
Edyta Przybysławska, Dyrektor Świetlicy
w Łubcu – Stanisława Rzymka, Dyrektor
Świetlicy w Zaborowie – Kaja Kata, Dyrektor Świetlicy w Lesznie – Krystyna Ziubińska, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Lesznie – Bożena Sulik, Magdalena Krajewska
z Banku Żywności SOS w Warszawie, Andrzej Mangold – Prezes firmy Goldfoam
i Styrmann, Prezes Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” – Beata Godzina, Zdzisław
Wachnik ze Stowarzyszenia „Towarzystwo
Kampinos” oraz inni znakomici goście.
Wśród zaproszonych placówek znalazły się: ŚDS Serock, ŚDS Sochaczew, ŚDS
Ostrołęka, OWiR dla ON Warszawa Bemowo, ŚDS Pod Skrzydłami z ul. Grójeckiej,
ŚDS pod Skrzydłami z ul. Nowogrodzkiej,
ŚDS Pułtusk, ŚDS Ursynów, ŚDS Maków
Mazowiecki, ŚDS Wyszków, ŚDS z Górskiej, ŚDS Otwock, WTZ Malwa, ŚDS Sokołów Podlaski, ŚDS Białusny Lasek, ŚDS
Sadowa, DPS Sadowa, WTZ Sadowa, DPS
Czubin, DPS Bramki, WTZ Bramki, WTZ
Czubin, ŚDS „Słoneczny Dom” z Ursusa,
ŚDS Bemowo.
UG Leszno
Fot. Julia Hałubicka
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Spotkanie Kombatantów w Julinku
12 września na terenie Gościńca Julinek
odbyło się spotkanie kombatantów z terenów Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przedstawicielami władz samorządowych gmin i powiatu. Organizatorem spotkania był Starosta Warszawski
Zachodni Jan Żychliński.
W spotkaniu uczestniczyło około 60
osób. Obecni byli m.in. Janusz Orsik –
Przewodniczący Rady ds. Kombatantów
przy Staroście PWZ i Prezes Koła ŚZŻAK
w Ożarowie Mazowieckim, Komandor
Stanisław Piasecki – Prezes Koła Związku Kombatantów RP Byłych Więźniów
Politycznych i Osób Represjonowanych
w Ożarowie Maz., Wiktor Kacprzak – Prezes Koła ŚZŻAK w Błoniu i inni członkowie
kół kombatanckich z terenu powiatu. Na
spotkaniu władze samorządowe reprezentowali: Starosta Jan Żychliński, Burmistrz
Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz,
Wiceburmistrz Błonia Marek Książek, Za-

stępca Wójta Gminy Leszno Grzegorz Banaszkiewicz. Obecni byli także: Dyrektor
PCPR Barbara Gębala, Dyrektor KPN Mirosław Markowski i Pełnomocnik Marszałka
Województwa Mazowieckiego ds. Kombatantów – Zbigniew Czaplicki.
– Są dni kiedy czcimy naszych bohaterów, są dni kiedy również możemy spotkać
się razem, aby porozmawiać o wszystkich
sprawach i pośpiewać piosenki patriotyczne. Życzę wszystkim miłych wrażeń – powiedział Starosta, rozpoczynając spotkanie.
W imieniu kombatantów za organizację spotkania podziękował Henryk Ratyński ze ŚZŻAK – Dziękujemy za to, że
możemy tu co roku spotykać się w dużej
grupie. Niestety jest nas coraz mniej,
często zatem wspominamy podczas spotkań kolegów, którzy już odeszli. Łączą
nas wspólne wspomnienia i doświadczenia wojenne.

Spotkanie wypełniły wspólne rozmowy
przy stole, chętnie również śpiewano piosenki z Powstania Warszawskiego i z repertuaru AK Grupy „Kampinos”. Spotkanie
ubarwili muzyką Jan Jaworski, grający na
gitarze i Waldemar Dąbrowski – na instrumentach klawiszowych.
MŁ.
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Obchody 78. rocznicy spalenia Leszna
17 września 1939 r. był dla Leszna tragiczną datą. Tego właśnie dnia Niemcy
rozstrzelali grupę osób z tej miejscowości, spalili także ponad 70% zabudowań.
W  niedzielę, w 78. rocznicę tych wydarzeń, podczas uroczystości religijno-patriotycznej uczciliśmy pamięć pomordowanych.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św.
o godz. 12:00 w kościele parafialnym
w Lesznie, w której uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminy Leszno. Obecne
były poczty sztandarowe gminnych ochotniczych straży pożarnych i szkół. Licznie
przybyli także mieszkańcy.
Ks. proboszcz – Piotr Paweł Laskowski
podczas kazania, powiedział, że w kontekście tragicznych wydarzeń bardzo ważne
jest przebaczenie, które stanowi istotę
chrześcijaństwa, zaznaczając jednocześnie,
iż przebaczenie nie oznacza zapomnienia.
Po Mszy zebrani przy dźwiękach orkiestry dętej przeszli na cmentarz, gdzie odmówiono modlitwę za poległych w Lesznie żołnierzy, osoby pomordowane oraz
wszystkich zmarłych, spoczywających na
lesznowskim cmentarzu.

Proboszcz podziękował Wójtowi Gminy
Leszno oraz wszystkim osobom opiekującym się cmentarzem za jego wzorowe
utrzymanie.
– Są w dziejach świata takie daty i wydarzenia, które przechodzą do historii
ludzkości i na zawsze pozostają w pamięci narodów. Są też wydarzenia, o których
niewielu wie. Tak właśnie jest z dniem
17 września 1939 r. – zaczął Wójt Gminy
Andrzej Cieślak.
Na początku września Leszno zostało
zajęte przez Niemców. Wydawało się, że
miejscowość wyjdzie z wojennej pożogi
bez strat. 16 września wieczorem oddział
z 84 Pułku Piechoty pod dowództwem
mjr. Tadeusza Kiersta, po dłuższej potyczce
rozbił w okolicach kościoła, stacjonujących
tutaj Niemców. Drogi z Kampinosu i Błonia, skąd ciągnęły jednostki niemieckie na
Warszawę, zostały opanowane. Potyczki
z Niemcami trwały do rana 17 września.
Niestety przeważające siły niemieckie
zmusiły naszych żołnierzy do odwrotu. Nastąpiły okrutne represje. Niemcy spędzili
ludzi do kościoła, rozstrzelali grupę osób,
a ich zwłoki spalili w domu parafialnym.
Podpalono plebanię i wiele domów mieszalnych. Niemcy grozili ludziom zbiorową
egzekucją, wtedy ks. Marian Stefanowski

(proboszcz parafii w Lesznie) wstawił się za
nimi mówiąc: jeśli moje życie dla was coś
znaczy, zabijcie mnie, a innych wypuście
na wolność. Mieszkańców na czele z ks.
Stefanowskim Niemcy pognali do Błonia
planując wysłanie ich na roboty do Rzeszy. Po drodze niektórym udało się uciec,
jednak duża grupa została wywieziona do
Niemiec.

– Dla historyków to jeden z bardzo wielu
epizodów kampanii wrześniowej 1939 r.
Dla nas – mieszkańców Leszna – to najbardziej dramatyczne wydarzenie z historii. Tu właśnie nieznany polski żołnierz,
w obliczu przeważającej siły wroga, jego
okrucieństwa i bezwzględności nie uląkł
się, okazał się niezwykłym męstwem i poczuciem patriotycznego obowiązku. Postawa ta, mimo upływu tylu lat, budzi nasz
najgłębszy szacunek i wdzięczność. Była
ona przykładem działania dla naszych
ojców i dziadów, którzy w latach późniejszej okupacji współdziałali z partyzantami
z Puszczy Kampinoskiej. Naszą dzisiejszą
modlitwą i obecnością wyrażamy szacunek dla nich i naszej przeszłości. Niech
pamięć o minionych czasach i ludziach,
którzy je tworzyli, będzie dla nas źródłem
mądrości i wskazówką na dzień dzisiejszy
i przyszłość. Chwała Bohaterom. Cześć ich
pamięci! – powiedział Wójt.
Na zakończenie delegacje młodzieży
szkolnej oraz przedstawiciele Rady Gminy
Leszno na czele z Wójtem złożyli wieńce
przed pomnikiem w kwaterze wojennej.
Hołd ofiarom wojny oddały także dzieci,
harcerze i mieszkańcy gminy.
MŁ.
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Uroczystość religijno-patriotyczna w Palmirach
14 września na Cmentarzu-Mauzoleum
w Palmirach odbyła się uroczystość religijnopatriotyczna dla upamiętnienia wybuchu
II wojny światowej i ofiar egzekucji w Puszczy Kampinoskiej. Mszę świętą za poległych i pomordowanych celebrował Jego
Eminencja ks. kardynał Kazimierz Nycz
Metropolita Warszawski. Gminę Leszno reprezentował Wójt Andrzej Cieślak, obecne
były także poczty sztandarowe szkół podstawowych z Leszna i Zaborowa, oraz poczet SOSW z Leszna.
Tegorocznym obchodom towarzyszyła
asysta wojskowa z Garnizonu Warszawskiego, Batalion Reprezentacyjny razem z orkiestrą wojskową, młodzież z Wojskowej Akademii Technicznej i liczne poczty sztandarowe ze szkół z dwóch powiatów. Ważna jest
zwłaszcza obecność młodzieży, dla której
taka uroczystość jest żywą lekcją historii.

Dyrektor KPN Mirosław Markowski
powitał wszystkich przybyłych. Obecni
byli przedstawiciele najwyższych władz
państwowych: doradca Prezydenta RP
Tadeusz Deszkiewicz, senator Jan Żaryn,
posłanka Anita Czerwińska, poseł Sylwester Chruszcz, Wojewoda Mazowiecki
Zdzisława Sipier, przedstawiciele urzędów państwowych: MSWiA, Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Środowiska,
IPN, Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych i KPN, a także samorządowcy: Radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego Piotr Wojciechowski, Starosta
Nowodworski Magdalena Biernacka,
Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński wraz z Zastępcą Pawłem Białeckim, przedstawiciele gmin: Leszno,
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Izabelin, Kampinos, Czosnów, Łomianki,
Sochaczew, a także warszawskich dzielnic: Bemowo i Ursynów.
Przybyli również Zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa płk Krzysztof Kseń, Delegacje: WAT, 2. Płk Saperów, Policja, Straż
Pożarna. Kombatanci AK z Białorusi i Ukrainy, weterani 27 Dywizji Piechoty AK, rodziny 17 Pułku Ułanów Jazłowieckiech, przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy RP
ze 103-letnim kpt. w stanie spoczynku Andrzejem Rakiem, przedstawiciele placówek
oświatowych, kulturalnych i muzealnych,
a także rodziny pomordowanych osób.
Po Mszy Św. i modlitwie ekumenicznej
miał miejsce Apel Pamięci oraz salwa honorowa. Odczytano listy od Prezydenta RP
Andrzeja Dudy, Premier Beaty Szydło i Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Na zakończenie delegacje złożyły wieńce i kwiaty
na grobach pomordowanych.
MŁ.

„Europa zmienia metropolię warszawską”
W dniach 9–10 września na terenie parku Pole Mokotowskie w Warszawie odbył
się europejski piknik rodzinny pod nazwą:
„Europa zmienia metropolię warszawską”.
Podczas tegorocznej edycji, obecnych
było około 60 instytucji, w tym także po
raz pierwszy 19 gmin aglomeracji warszawskiej. Pośród nich nie zabrakło także Gminy Leszno – która po raz pierwszy
wsparła to wydarzenie swoimi działaniami
promocyjnymi. Oprócz licznych prezentacji, galerii, działań marketingowych, zabaw i konkursów skierowanych do każdej
grupy odbiorców, Gmina Leszno informowała także mieszkańców o zrealizowanych
projektach w ramach pozyskanych funduszy unijnych a także tych, których obecnie
jesteśmy Beneficjentem.

Dzięki wsparciu inicjatywy przez dwa lokalne przedsiębiorstwa: Zakład Przetwórstwa
Owocow-Warzywnego Dawtona oraz Park
Rozrywki Julinek stoisko Gminy Leszno wyróżniało się z pośród wszystkich 35 namiotów
w miasteczku oraz cieszyło się znakomitą
frekwencją rodzin, mieszkańców i turystów.
Kolorowe bańki, animacje i degustacja soczków warzywnych dopełniały program działań Gminy i napędzały nam nowych gości.
Prawdziwym hitem okazała się fotobudka
z darmowymi zdjęciami, które robiono na
tle ramki z logotypem naszej gminy oraz liczne konkursy, w których można było wygrać
vouchery do Julinka na kwotę ponad 200 zł
każdy. Namiot Gminy Leszno przez cały okres
trwania imprezy tętnił życiem i był jednym
z ciekawszych jeżeli chodzi o atrakcje.

Warto także zaznaczyć, że ten piknik to największe wydarzenie – realizowane przez m.st.
Warszawa w ramach projektu UE – prezentujące sposób, w jaki Unia Europejska wpływa
na współczesny obraz aglomeracji warszawskiej. Dzięki takim wydarzeniom można przy
okazji dobrej zabawy, poznać działania różnych instytucji, skorzystać z usług informacyjnych oraz konsultacji świadczonych przez
pracowników Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct – Warszawa a jednocześnie
wymienić doświadczenia w sferze szeroko
pojętych funduszy unijnych.
UG Leszno
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Stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie
23 września Ochotnicza Straż Pożarna
w Zaborowie obchodziła jubileusz 100-lecia powstania jednostki. Przy wsparciu
Wójta Gminy Leszno zaborowscy strażacy zorganizowali doniosłą uroczystość.
Obchody zainicjowała Msza Św. w kościele parafialnym, której przewodniczył ks. Sławomir Cieślak, proboszcz Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaborowie.
Kapłan dziękował strażakom za ich służbę,
odwagę i modlił się przez wstawiennictwo
św. Floriana o szczęśliwe powroty z akcji.
Po Mszy poczty sztandarowe, strażacy oraz zaproszeni goście w uroczystym
pochodzie udali się na parking gminny,
gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Prezes OSP Zaborów dh Paweł Latoszek
powitał wszystkich zgromadzonych, a dh
Paweł Kopeć złożył meldunek o gotowości do obchodów Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Powiecie
Warszawskim Zachodnim dh Andrzejowi
Wasilewskiemu. Minutą ciszy uczczono
pamięć zmarłych strażaków.
Następnie dh Paulina Sumka przedstawiła zarys historii zaborowskiej straży.
Podczas uroczystości proboszcz parafii
w Zaborowie poświęcił nowy samochód,
który na jubileusz 100-lecia Gmina Leszno ufundowała wspólnie z OSP Zaborów.
Wielu druhów odznaczonych zostało medalami za wysługę lat w pożarnictwie,
wśród nich znalazł się dh Jerzy Pytlakowski, który strażakiem jest już od 60 lat.
Ponadto druhowie otrzymali złote, srebrne i brązowe medale za zasługi dla OSP.
Odznaczono również członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zaborowska
jednostka została wyróżniona Medalem
Pamiątkowym „Pro Mazovia”, który nadawany jest przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego.
Na zakończenie goście wbijali gwoździe
upamiętniające jubileusz oraz wpisywali

się do księgi pamiątkowej. Całe uroczystości towarzyszyła oprawa muzyczna orkiestry z OSP Kaski.
Swą obecnością jubileusz OSP Zaborów
uczcili: Poseł na Sejm RP – Anita Czerwińska,
Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Radosław Rybicki,
Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Jan Żychliński, Wójt Gminy Leszno –
Andrzej Cieślak wraz z Zastępcą Grzegorzem
Banaszkiewiczem, Radne Gminy Leszno
– Ewa Latoszek i Marianna Malarowska, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Mariusz Tymoszewicz, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej, Komendant
Powiatowy PSP – st. bryg. Zbigniew Rafalski,
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
– podinsp. Krzysztof Paska, Skarbnik Gminy
Leszno – Urszula Jeziorska, Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego – Mirosław
Markowski, Prezes Zarządu Rejonowego
PCK w Błoniu – Włodzimierz Żabka, a także
poczty sztandarowe z okolicznych jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz poczet
sztandarowy z ZSP w Zaborowie.
Srebrnymi medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Daniel
Lubański, dh Wojciech Regulski, dh Piotr
Kanut, dh Przemysław Thiel.
Brązowym medalem odznaczono: dh
Mariusza Dobrusia, dh Rafała Mirosa, dh
Piotra Leszczyńskiego.
Odznakę św. Floriana Mazovia II klasy
przyznano: dh Jerzemu Pytlakowskiemu,
dh Wiktorowi Kopciowi, dh Pawłowi Latoszkowi, dh Pawłowi Kopciowi, dh Prze-

mysławowi Thiel, dh Marcinowi Maternikowi, Panu Romanowi Kalinowskiemu
oraz Panu Jerzemu Ruszteckiemu.
Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali:
dh Kamil Kozak, dh Łukasz Sumka, dh Michał Białobrzeski, dh Paweł Sachogłuchowicz, dh Dominik Kuciński.
Ponadto odznaki za wysługę lat w pożarnictwie otrzymali: dh Jerzy Pytlakowski
(60 lat), dh Radosław Poddenek (20 lat),
dh Daniel Lubański (20 lat), dh Mariusz Dobruś (15 lat), dh Rafał Miros (15 lat), dh Przemysław Thiel (15 lat), dh Piotr Kanut (15 lat),
dh Piotr Leszczyński (15 lat), dh Paweł Sachogłuchowicz (5 lat), dh Michał Białobrzeski (5 lat), dh Dominik Kuciński (5 lat).
Złote odznaki Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej otrzymali dh Łukasz Bartosik
oraz dh Jakub Skoczylas.
Srebrną odznakę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyznano dh Mateuszowi
Przychodzkiemu.
Brązową odznakę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymali: dh Julia Jadczak,
dh Wiktoria Kopeć, dh Michał Doleszczak,
dh Szymon Juskowiak.
Aleksandra Smolarek
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Oszuści wciąż zagrażają bezpieczeństwu naszych dziadków!
Tajemnicze telefony od osób podających się za krewnych czy policjantów
do ludzi starszych z prośbą o pożyczenie pieniędzy, to już klasyczna metoda
wyłudzeń stosowana przez oszustów.
Wprawdzie wielu seniorów nie daje się
oszukać, jednak problem wciąż dotyczy
znacznej ich części. Kłopotów pozwoli
uniknąć również niewpuszczanie do
mieszkania osób obcych. Wszelkie niespodziewane wizyty administratorów,
hydraulików, gazowników, pracowników socjalnych i innych da się samemu
zweryfikować dzwoniąc do konkretnej
instytucji. Warto przy okazji spotkań
w gronie rodziny poruszyć ten temat
i ostrzec najbliższych, jak mogą uchronić się przed oszustami.
„Babciu poznajesz mnie?”. W tym miejscu nieświadoma babcia podaje imię myśląc,
że rozmawia z wnukiem czy inną znajomą
osobą z rodziny. Oszust będący po drugiej
stronie słuchawki potwierdza i opowiada
ckliwą historyjkę o tym, że pilnie potrzebuje
pieniędzy, bo musi spłacić dług lub coś pilnie
kupić. Kiedy oszustowi udaje się nakłonić
seniora do udzielenia pożyczki informuje, że
nie będzie mógł osobiście odebrać pieniędzy
– odbierze ją jakaś inna osoba. Ta odbierając
pieniądze przekazuje babci czy dziadkowi telefon komórkowy, umożliwiając w ten sposób
ponowną rozmowę z rzekomym wnuczkiem.
Ma to dodatkowo uwiarygodnić konieczność
przekazania pieniędzy. Zdenerwowani chcąc
pomóc, oddają oszczędności zgromadzone
w domu lub wypłacają je z banku.
Inny przykład: zaczyna się podobnie, ponownie jest to telefon od krewnego z prośbą o szybką pomoc finansową z powodu
np. nagłej choroby czy jakiegoś wypadku.
Rozmówca informuje, że ważne jest szybkie działanie, a jeśli senior nie ma gotówki w domu, to może ją wypłacić z banku,
a nawet zaciągnąć kredyt. Po zakończeniu
rozmowy telefon dzwoni raz jeszcze. Tym
razem dzwoniący podaje się za funkcjonariusza Policji lub Centralnego Biura
Śledczego Policji. Informuje, że senior
mógł stać się właśnie ofiarą wyłudzenia,
ale na szczęście policja obserwuje oszusta
i może zatrzymać go na gorącym uczynku.
„Funkcjonariusz” przekonuje, że potrzebna będzie wzajemna współpraca. Chodzi
o przekazanie pieniędzy, które zostaną wykorzystane do przygotowania fikcyjnej prowokacji. Dodatkowo zapewnia, że po całej
akcji pieniądze zostaną zwrócone. Niestety
część seniorów będąc przekonana, że pomaga Policji przekazuje pieniądze oszustom.
– Oszustwa metodą „na wnuczka” czy
„na policjanta CBŚP” są nam znane. Ści-

gamy i zatrzymujemy osoby zajmujące
się tym procederem. Ważna jest jednak
profilaktyka i zapobieganie. Od kilku lat
bardzo dużo mówimy o tym problemie,
przygotowujemy spoty telewizyjne, zamieszczamy informacje w Internecie,
spotykamy się z osobami starszymi
w trakcie debat społecznych, w klubach
seniorów, radach osiedli czy podczas codziennej służby (np. dzielnicowi w trakcie obchodu rejonu). Mówimy też o tym
ludziom młodym, tym prawdziwym
wnukom, aby rozmawiali z seniorami.
Współpracujemy z wszelkimi możliwymi podmiotami: prasa, radio, telewizja,
ośrodki pomocy społecznej, banki, spółdzielnie mieszkaniowe, a także z kościołem. Pojawiamy się wszędzie tam, gdzie
możemy ostrzec przed tego rodzaju
oszustwami – mówi Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Policji.
To tylko dwa przykłady wyłudzeń metodą
„na wnuczka” lub „na policjanta CBŚP”. Ale
przestępcy nie próżnują i szukają innych,
coraz to nowszych sposobów na zdobycie
pieniędzy. Jak nie paść ofiarą oszustwa i co
powinno budzić niepokój?
Przede wszystkim należy przyjąć prostą
zasadę: nigdy nie wolno przekazywać pieniędzy osobom obcym! Nie ma znaczenia
za kogo się podają. Nawet jeśli pokażą policyjną legitymację! Policja nigdy nie prosi
obywateli o pieniądze! Nawet podpisanie jakiegoś pokwitowania na niewiele się
zda. Oszuści są na to przygotowani i posługują się fałszywymi danymi.
Druga zasada to należy weryfikować informacje. Po zakończeniu rozmowy należy
samemu skontaktować się z wnukiem, z kuzynem i zapytać o co chodzi. O sprawie powiadomić policję, przy czym należy najpierw
rozłączyć połączenie, a następnie samemu
zadzwonić pod nr 997 lub 112. Oszuści stosują tutaj pewien trick. Proszą seniora żeby
się nie rozłączał i wybrał na klawiaturze
telefonu nr policji, a następnie oddają słuchawkę swojemu kompanowi. Senior jest
przekonany, że zadzwonił na policję, gdy
tymczasem połączenie nie zostało przerwane i druga odzywająca się w słuchawce osoba to wspólnik przestępcy.
Trzecia rzecz, która pozwoli uniknąć kłopotów, to niewpuszczanie do mieszkania
osób obcych. Wszelkie niespodziewane
wizyty administratorów, hydraulików, gazowników, pracowników socjalnych i innych
da się samemu zweryfikować dzwoniąc do
konkretnej instytucji. Dobrze jest przyjąć
zasadę, by w trakcie wszelkich takich kontroli technicznych itp., mieć wsparcie kogoś
młodszego: syna, córki, zięcia, wnuka. Poza

sytuacjami nagłymi jak np. woda kapiąca
z sufitu, wszelkie kontrole i przeglądy mogą
poczekać. Można umówić się na inny termin, w którym senior nie będzie sam.
– Dzięki nagłaśnianiu przypadków
wyłudzeń w mediach osoby starsze są
coraz bardziej świadome ewentualnych
zagrożeń. Dodatkowo współpraca banków z policją i szkolenia pracowników
sprawiają, że udaje im się kilkanaście
razy w roku udaremnić takie oszustwa.
Warto jednak pamiętać, że w takich
przypadkach zawsze potrzebna jest
współpraca pomiędzy klientem a doradcą – nie bójmy się mówić o swoich
wątpliwościach i bądźmy wyrozumiali,
gdy pracownik dopytuje o cel pożyczki
czy powód nagłej wypłaty dużej sumy
pieniędzy. Wynika to najczęściej z chęci
sprawdzenia, czy klient nie padł właśnie
ofiarą przestępców – mówi Monika Poncyliusz, rzecznik klienta w PKO Banku Polskim.
Jak nie dać się oszukać „fałszywemu”
wnuczkowi czy policjantowi?
• po odebraniu telefonu nie należy
wpadać w panikę, spróbować opanować emocje i nie działać pod presją
czasu,
• zapiszmy dane telefonującej osoby
(przynajmniej imię i nazwisko) i zapytajmy kim dzwoniący jest dla naszego
krewnego,
• po zakończeniu rozmowy najlepiej zadzwonić do kogoś bliskiego i koniecznie opowiedzieć o całym zdarzeniu,
• w żadnym wypadku nie przekazujmy
pieniędzy nieznajomemu ani nie róbmy przelewu na jego konto,
• nigdy nie bierzmy kredytu pod wpływem nacisku osób trzecich.
W  przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy jak najszybciej powiadomić Policję telefonując pod numer 997
lub 112.

Pamiętajmy,

1. Policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji.
2. Policja nigdy nie poprosi Cię o przekazanie komuś pieniędzy, przelaniu
ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu!
Policjanci apelują: nie wyrzucajcie
swoich pieniędzy do kosza na śmieci, bo tak każe wam rzekomy policjant! Przestępcy wmawiają, że nasze
oszczędności w banku są w niebezpieczeństwie i koniecznie musimy je
wypłacić, aby przekazać do zabezpieczenia policjantowi. To kłamstwo, nie
dajmy się zwieść!
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Smacznie, szybko, zdrowo – warsztaty kulinarne w Świetlicy w Lesznie

Tematem drugiej edycji warsztatów kulinarnych w Świetlicy w Lesznie była kuchnia meksykańska i włoska. Dojrzałe owoce
jesieni, pachnące pomidory, dojrzała papryka, zioła i przyprawy były bazą do szybkich i zdrowych dań, będących alternatywą do tradycyjnych kanapek. Pod okiem
instruktora kulinarnego – Agaty Żyto,
uczestnicy warsztatów wykonali meksykańskie buritto, quesadillę, włoską bru-

shettę oraz pyszną sałatkę z kurczakiem.
Wzajemne inspiracje i wspólne działania
przyniosły wspaniałe efekty. Wszystkie
dania smakowały wyśmienicie. Teraz czas
aby zaskoczyć rodzinę i przyjaciół, szybkim
efektownym daniem.

Już dzisiaj zapraszamy na III edycję naszych warsztatów. Jeśli chodzi o ich temat,
czekamy na sugestie od wszystkich zainteresowanych propozycją naszych kulinarnych spotkań.

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak
oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicor”
serdecznie zapraszają wszystkie osoby zameldowane na terenie Gminy Leszno,
które ukończyły 65. rok życia na bezpłatne szczepienia przeciw grypie.
Szczepienia będą wykonywane od 25.09.2017 r. do 31.10.2017 r. w godz. 8.00 – 18.00
w ośrodkach zdrowia „Medicor”:
Leszno, ul. Błońska 62
Zaborów, ul. Stołeczna 145
Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych!

Cudo psiak szuka domu!
Balto ma 1,5 roku. Kocha ludzi, uwielbia dzieci. Swojego opiekuna nie odstępowałby
na krok. Umie dogadać się z innymi psami, zachowuje czystość, chodzi na smyczy,
podczas podróży samochodem jest bardzo grzeczny. Aktualnie przebywa w domu
tymczasowym, w którym razem z psem rezydentem urządzają wspólne gonitwy
i zabawy w ogrodzie.
Kompan idealny szuka odpowiedzialnego domu na resztę życia!
Zainteresowanych adopcją, prosimy o kontakt telefoniczny: 501 227 402.

Krystyna Ziubińska 
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Karolina grzeszczuk znów zwycięża

Wojewódzki Turniej
Kwalifikacyjny
Młodziczek

W Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym Młodziczek rozegranym w dniach
9–10 września 2017 r. na kortach MMKT
w Łęczycy, Karolina Grzeszczuk – reprezentantka KS Tennis Life oraz stypendystka
Gminy Leszno, zajęła I miejsce w grze pojedynczej, wygrywając grupę eliminacyjną
oraz pokonując w grupie finałowej Nikolę
Ladrowską (Winners Łódź), Gabrielę Kraskę (AG TENIS Chorzowska Radom), Julię
Daroszewską (MKT Łódź).
To kolejny sukces Karoliny po zajęciu
II miejsca w Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym Młodziczek rozegranym
w dniach 26–27 sierpnia 2017 r. na kortach
UKS ST NET w Warszawie w grze pojedynczej oraz I miejsca, w tym samym turnieju,
w grze podwójnej, w parze z Aleksandrą
Smater (MTC Warszawa).
Karolinie, jej trenerom i rodzicom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wakacje z tenisem 2017
W sierpniu tradycyjnie zorganizowaliśmy
darmowe zajęcia z tenisa ziemnego dla
dzieci z Gminy Leszno. Około 30 dzieci
skorzystało z tygodnia zajęć. Cieszymy się,

że mogliśmy zaszczepić bakcyla tenisowego nowym dzieciom. Szczególne podziękowania należą się Karolinie Grzeszczuk i
Rafałowi Flontowi za pomoc w prowadzeniu zajęć. Rosną nam nowi trenerzy tenisa
w Lesznie. Dziękujemy też Panu Przemkowi Lewandowskiemu wiceprezesowi KS
TennisLife za organizację i przeprowadzenie ciekawych zajęć.
Edyta Przybysławska

Finały na Mistrzostwach Polski U16
w Lekkiej Atletyce
W Białej Podlaskiej, 23 września, rozegrano
pierwsze finały na Mistrzostwach Polski U16
w Lekkiej Atletyce. Z bardzo dobrej strony
pokazała się Daria Bany startująca na dy-
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stansie 200m ppł. Daria wygrała swoją serie
i z nowym rekordem życiowym 31.88 zbliżyła się do 2 klasy sportowej. Drugi z naszych
młodzików – Bartek Świerczewski – startował na 600m i również poprawił swój rekord
życiowy o ponad 2s, który wynosi 1.29.96.
Podziękowania dla samorządów Gminy Teresin oraz Gminy Leszno, które w znaczący
sposób przyczyniają się do rozwoju młodych lekkoatletów. Dzięki nim nasi sportowcy / uczniowie mogą kontynuować przygodę ze sportem, kształtować swój charakter
a przede wszystkim promować sport w lokalnym środowisku.
ZSR Leszno

Stypendystka Gminy Leszno Kinga Ziółkowska ponownie udowodniła, że tenis
jest jej pasją, biorąc udział w sierpniu
w trzech Wojewódzkich Turniejach Kwalifikacyjnych Młodziczek. Największym
sukcesem okazał się rozegrany na kortach UKS ST NET Warszawa w dniach 2627.08.2017 r., w który Kinga zajęła I miejsce w grze pojedynczej. Po drodze do zwycięstwa pokonała: w pierwszej rundzie
Weronikę KACZMARSKĄ (Klub Miedzeszyn
Warszawa) 6/0, 6/0, następnie w półfinale
Aleksandrę SMATER (MTC Warszawa) 6/2,
6/1, a w finale, po zaciętej walce Karolinę
GRZESZCZUK (KS Tenis Life Brwinów) 7/5,
4/6, 6/3. Dwa wcześniejsze Wojewódzkie
Turnieje Kwalifikacyjne Młodziczek może
nie były tak owocne, ale Kinga również
może je zaliczyć do udanych, gdyż w rozegranym na kortach UKS Okęcie Sport Warszawa w dniach 12-13.08.2017 r. zajęła
II miejsce, przegrywając w finale z Zuzanną ZIĄBSKĄ (KT Legia Warszawa) 4/6,
3/6, natomiast w turnieju rozegranym
na kortach Centrum Tenisowego Prestige
Warszawa w dniach 05-07.08.2017 r. zajęła III miejsce, przegrywając w półfinale
z Zuzanną SZMYD (KT Break Warszawa)
6/3, 4/6, 4/6.
Cieszymy się z sukcesów Kingi, gratulujemy i życzymy dalszej wytrwałości.
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Harmonogram zajęć w ZSR w Lesznie
z uwzględnieniem zgłoszeń zorganizowanych grup
wieczornych i sobotnich:

Jakub Klepacki
na podium Pucharu
Pomorza w karate

Poniedziałek
Lekcje szkolne SP w godz.: 8.00–14.00
Tenis ziemny – sekcje sportowe dla dzieci w wieku 6–16 lat – godz.: 14.00–19.30
Siłownia – godz. 16.00–19.00
Piłka siatkowa dla młodzieży i dorosłych 19.00–20.45
Pilates – 18.00–19.10 – Szkoła w Lesznie

Wtorek
Lekcje szkolne SP w godz.: 8.00–15.30
Lekka atletyka – sekcja sportowa dla dzieci w wieku 9–16 lat – godz. 15.30–17.00
Siłownia – godz. 16.00–19.00

Środa
Lekcje szkolne SP w godz.: 8.00–15.30
Tenis ziemny – sekcje sportowe dla dzieci w wieku 6–16 lat – godz.: 15.30–19.30
Siłownia – godz. 16.00–19.00
Pilates – 18.00–19.10 – Szkoła w Lesznie

Czwartek
Lekcje szkolne SP w godz.: 8.00–15.30
Siłownia – godz. 16.00–19.00
LA dla dorosłych w godz.: 19.00–20.45

Piątek
Lekcje szkolne SP w godz.: 8.00–15.30
Lekka atletyka – sekcja sportowa dla dzieci w wieku 9-16 lat – godz. 15.30–17.00
Tenis ziemny – sekcje sportowe dla dzieci w wieku 6–16 lat – godz.: 17.00–19.00
Siłownia – godz. 16.00–19.00
Piłka siatkowa dla młodzieży i dorosłych 19.00–20.45

Sobota
9.00–10.30 – piłka nożna amatorska
10.30–12.00 – piłka nożna – ministranci
12.00–13.30 – wolny termin
13.30–15.00 – wolny termin
15.00–16.30 – wolny termin
16.30–17.30 – wolny termin
17.30–19.00 – OSP
Zapisy na zajęcia z tenisa ziemnego:
Przemysław Lewandowski, tel.: 609557787
Zapisy na zajęcia z lekkiej atletyki:
Andrzej Andryszczyk, tel.: 609042699
UWAGA: Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu Hali Sportowej ZSR.

Jakub Klepacki, to 10-letni chłopak z Zaborowa. Jest jednym z najlepszych zawodników młodego pokolenia regularnie
trenującym w klubie RENSEI Karate Dojo
i startującym w różnych, również międzynarodowych zawodach. Często przywozi
z nich medale i puchary, z czego my jesteśmy bardzo dumni.
Kuba na VIII Pucharze Pomorza w karate
trzykrotnie stawał na podium, zajmując:
3. miejsce w konkurencji KATA DRUŻYNOWE CHŁOPCÓW 11-15 LAT ,
3. miejsce w konkurencji KATA INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW 10 LAT oraz
3. miejsce w konkurencji KATA INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW 11 LAT.
UG Leszno
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ŚWIETLICA ZABORÓW
CZYNNA PONIEDZIAŁKI – PIĄTKI OD 14:00 DO 18:00
Sobota od 07.10
11:00–14:00

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Poniedziałek

HALA ZABORÓW

16:30–18:00

TANIEC

18:00–19:30

ZABOROWIANKA – ROCZNIK 2009/10

19:30–21:00

SIATKÓWKA DOROŚLI

SIŁOWNIA
17:00–20:00

PANOWIE

Wtorek
17:00–17:45

KARATE – GRUPA POCZĄTKUJĄCA (OD 5 ROKU ŻYCIA) 17:30–20:30

PANIE

17:45–18:45

KARATE – ŚREDNIOZAAWANSOWANI

19:00–20:00

KARATE – ZAAWANSOWANI

20:00–21:30

BOKS MŁODZIEŻ (OD 12 ROKU ŻYCIA) I DOROŚLI

19:15–20:15

FITNESS

18:00–19:30

ZABOROWIANKA - ROCZNIK 2009/10

17:00–20:00

PANOWIE

19:30–21:00

TENIS – DOROŚLI

17:30–20:30

PANIE

ZABOROWIANKA - ROCZNIK 2012 I MŁODSI

17:00–20:00

PANOWIE

TENIS – DOROŚLI

12:00–14:00

PANIE

Środa

Czwartek
16:30–18:00

TANIEC

18:00–18:45

KARATE – GRUPA POCZĄTKUJĄCA (OD 5 ROKU ŻYCIA)

18:45–20:00

KARATE – ŚREDNIO ZAAWANSOWANI

20:00–21:30

BOKS MŁODZIEŻ (OD 12 ROKU ŻYCIA) I DOROŚLI

Piątek
18:00–19:00
Sobota
12:00–14:00

Wszelkich informacji udziela Dyrektor Świetlicy w Zaborowie – p. Kaja Kata

KU LTU R A
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Wójta Gminy – Pana Andrzeja Cieślaka, przewodniczący Rady
Gminy Leszno – Pan Lesław Kuczyński odczytał list Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do władz samorządowych
z zaproszeniem do włączenia się gminy w promocję czytelnictwa.
Zaproszenie do czytania w Lesznie przyjęli radni, nauczyciele, bibliotekarze, czytelnicy biblioteki: Panie: Dorota Górecka
– Klimina, Jadwiga Czarnomska – Radczyni, Ilona Grabarczyk
– Panna Młoda, Edyta Przybysławska – dziennikarz, Mariola
Łukasik – Gospodarz, Małgorzata Mandes – Rachel, Bożena
Sulik – Czepiec, Ewa Skórska – Wernyhora, Magda Pluta – Isia,
Irena Pluta – Maryna oraz Panowie: Lesław Kuczyński – Pan
Młody, Grzegorz Jaźwiński – Poeta, Bartosz Walczak – Chochoł. Wszyscy przebrani w stroje z epoki odczytali teksty z podziałem na role.

Narodowe czytanie w Lesznie
W sobotę, 2 września 2017 r. odbyło się w Lesznie Narodowe
Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Zorganizowane zostało przez Bibliotekę Publiczną przy współpracy z Biblioteką Gimnazjum oraz Zespołem Sportowo-Rekreacyjnym
w Lesznie.
Akcja Narodowe Czytanie odbywająca się w Polsce od
2012 r. pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej, ma
na celu promowanie czytelnictwa. Dramat Wyspiańskiego
został wybrany do wspólnej lektury w drodze głosowania
czytelników.
Miejscem spotkania była Świetlica w Lesznie, gdzie czytaliśmy
wybrane fragmenty utworu. Wyboru tekstu, scenografii, oprawy
muzycznej i reżyserii dokonała Pani Ewa Skórska, nauczyciel –
bibliotekarz. Po powitaniu gości przez organizatorów, w imieniu

Imprezie towarzyszyła wystawa poświęcona życiu i twórczości
Stanisława Wyspiańskiego. Uczestnicy otrzymali pamiątkowy
egzemplarz „Wesela” z przygotowaną z tej okazji przez Kancelarię Prezydenta okolicznościową pieczęcią.
Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na staropolski poczęstunek. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w tym dniu
znaleźli czas, aby wspólnie z organizatorami zaangażować się
w upowszechnianie czytania książek. Składamy podziękowania
dla Pani Krystyny Ziubińskiej – dyrektor Świetlicy, za udostępnienie sali.
Bożena Sulik, Edyta Przybysławska
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Konkurs ,,Pracuj Bezpiecznie”
W piątek 22 września 2017r. Placówka
Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Błoniu wspólnie z Urzędem Gminy Leszno, Ochotniczą Strażą
Pożarną w Czarnowie oraz Mazowieckim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łazach w Świetlicy w Czarnowie zorganizowała szkolenie oraz kolejną edycję konkursu wiedzy z zakresu BHP pt. ,,Pracuj
Bezpiecznie”.
Konkurs był adresowany do rolników
oraz ich rodzin. Jego celem było upowszechnianie wśród ubezpieczonych rolników wiedzy z zakresu ekologii, ochrony
zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych

oraz zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rolnych oraz zmniejszenie skutków degradacji środowiska naturalnego
spowodowanego działalnością rolniczą.
Najlepsze wyniki uzyskali:
I miejsce – Pan Leszek Żebrowski z miejscowości Kępiaste
II miejsce – Pan Marek Suchecki z miejscowości Czarnów
III miejsce – Pan Janusz Woźniak z miejscowości Gawartowa Wola
Laureaci konkursu oraz pozostali uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez
KRUS Błonie, Wójta Gminy Leszno oraz
MODR w Łazach.

W trakcie spotkania zorganizowano pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez OSP Czarnów. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem słuchali wiadomości dotyczących udzielania
pierwszej pomocy. Nie zabrakło przy tym
zajęć praktycznych.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za wzięcie udziału w konkursie.
Gratulujemy tegorocznym Laureatom
wspaniałej wiedzy, zaś wszystkich chętnych, którzy na co dzień wykorzystują
swoją wiedzę rolniczą w praktyce, gorąco
zachęcamy do brania udziału we wszystkich organizowanych konkursach .
UG Leszno

SZLACHETNA PACZKA to znany, ogólnopolski wolontariat
organizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA. Pomysłodawcą
projektu jest ks. Jacek Stryczek. – Do pomagania i wolontariatu
podchodzimy kompleksowo – mówi. – Bo wolontariat w Paczce
nie jest poświęcaniem się, tylko rozwijaniem siebie. To jest taki
wolontariat jak Harvard – kiedy go skończysz, jesteś już innym
człowiekiem. Liczy się to, czego się nauczyłeś, jak się rozwinąłeś
i jakich poznałeś ludzi.
Gmina Leszno w tym roku po raz kolejny będzie wspierała projekt
Szlachetnej Paczki, ale po raz pierwszy to na jej terenie będą działać
wolontariusze pomagając ludziom, którzy nie ze swojej winy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. W tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki działać będzie dwunastu wolontariuszy z Leszna oraz najbliższych okolic. Są to osoby, odpowiedzialne, aktywne, które dzięki
swojemu ogromnemu sercu i energii chcą zmieniać rzeczywistość
na lepsze. Celem wolontariuszy w tym roku będzie dotrzeć do ponad trzydziestu potrzebujących rodzin naszej Gminy.
Szlachetna Paczka opiera się na idei mądrej pomocy, dlatego też wierzymy, że pomagając damy impuls do zmian i dzięki
naszej pomocy wiele rodzin uwierzy w siebie i stanie na nogi.
Działajmy, bo ludzie są ważni. Projekt Szlachetna Paczka łączy ludzi, tworzy drużyny. Łączy nie tyle wolontariuszy z rodzinami, co
wolontariusz jest niejako pomostem łączącym osoby potrzebujące z darczyńcami, wówczas istnieje szansa, że projekt nie tylko
zmieni życie wolontariusza, rodziny, ale także i darczyńców.
UG Leszno
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ŚWIĘTO KROPKI W BIBLIOTECE
Skończyło się lato, a wraz z nim wakacje.
Dzieci wróciły do szkół i przedszkoli. Rozpoczęły się zajęcia lekcyjne i te w przedszkolu. Tradycyjnie rozpoczęły się również wycieczki grup przedszkolnych do Biblioteki

Publicznej Gminy Leszno. Na pierwszym
z takich spotkań dzieci wspominały letni wypoczynek, swoje z bliskimi wyjazdy
wakacyjne. Mówiły o kąpaniu się w morzu, plażowaniu, budowaniu zamków

z piasku jak również spacerowaniu górskimi szlakami. Literacką ilustrację tych
wspomnień stanowiły książki G. Delahaye „Martynka w krainie jezior”, „Martynka w zoo”, „Martynka w wesołym miasteczku”, M. Konopnickiej „Na jagody”,
Z. Siewak-Sojki „Ania na wakacjach” czy
A. Orsini „Dreptuś i Dreptusia nad morzem”. Przeczytaliśmy wiersz St. Szuchowej „Morskie muszelki” i H. Zdzitowieckiej „Na plaży”.
W drugiej części spotkania uczciliśmy KROPKĘ, która miała swój dzień
15 września. Dzieci poznały jej historię, sporządziły i pokolorowały jej portret, który umieściliśmy na wystawce.
Wywiązała się niezwykle interesująca
rozmowa o naszych talentach i umiejętnościach, które każdy z nas przecież
posiada. Przedszkolaki prześcigały się
w przytaczaniu swoich zdolności, czy
to pięknym rysowaniu, opanowaniu
trudnej sztuki zapinania guzików, mycia
ząbków, gotowania budyniu czy choćby
stania na jednej nodze. Każde dziecko
wyszło z biblioteki z przypiętą do piersi
kolorową kropką.
Mirka Dymek

