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Biała Sobota – 7 listopada

Chcesz poćwiczyć na siłowni?

Zajęcia kolarskie

Wyniki wyborów
do Sejmu i Senatu

Wójt Gminy Leszno i Dyrektor Świetlicy w Lesznie

serdecznie zapraszają

na uroczystości Święta Niepodległości Polski,

które odbędą się 11 listopada 2015 r.

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

Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak oraz Centrum Zdrowia Medicor po raz 
czternasty organizują „Białą Sobotę”, czyli dzień bezpłatnych badań profi -
laktycznych – 7 listopada w godz. 9:00-14:00 w Centrum Zdrowia Medicor, 
Zaborów, ul. Stołeczna 145. Tym razem akcja zostanie skierowana do dzieci 
i młodzieży do lat 18, zamieszkałych na terenie gminy Leszno. Jej koordyna-
torem i organizatorem jest Radna, pielęgniarka Ewa Latoszek.
Zapisy na „Białą Sobotę” prowadzone są: pn.-pt. w godz. 8:00-18:00 w Cen-
trum Zdrowia „Medicor” (ul. Stołeczna 145). Tel. (22) 725-95-35 wew. 31.

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia z instruktorem. Siłownia w Zespole Sporto-
wo-Rekreacyjnym w Lesznie (ul. Szkolna 10) działa od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 17:00-20:00.

Zapraszamy dzieci z klas IV-VI oraz młodzież gimnazjalną z gminy Leszno na 
zajęcia kolarskie organizowane pod patronatem Warszawskiego Klubu Ko-
larskiego. Przyjedźcie rowerami, zabierzcie kaski i strój odpowiedni do po-
gody. Spotykamy się w ZSR: czwartki 17:30-19:00, soboty godz. 11:00-12:30. 
Zapisy u instruktora przed zajęciami. Liczba miejsc ograniczona.

Takiej frekwencji nie było od wielu lat, znacznie przewyższyła 
frekwencję odnotowaną w wyborach prezydenckich i poprzednich wyborach 
do Parlamentu. Więcej o wynikach wyborów na str. 4.

godz. 12:00 • – uroczysta Msza św. w Kościele w Lesznie pw. 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela
godz. 13:00•  – złożenie kwiatów przed Pomnikiem Pamięci Poległych 
Żołnierzy przy Urzędzie Gminy
godz. 13:20•  – Koncert Patriotyczny pt. „Leć Orle Biały”, w Świetlicy 
w Lesznie, ul. Szkolna 10. Wystąpią: Lesznowski Chór „Ballada”, 
Orkiestra Dęta z Leszna, grupa taneczna z Publicznego Przedszkola 
w Zaborowie, lesznowski Chór Parafi alny.

Serdecznie zapraszamy!

d

W programie:

dokończenie str. 15

Okładka: Kwatera wojenna na Cmentarzu Pa-
rafi alnym w Lesznie.  Fot. Marcin Łada

Redagują:

Marcin Łada – Redaktor Naczelny
Maciej Tomaszewski – Sekretarz Redakcji
e-mail: redakcja@gminaleszno.pl, tel. 22 725-80-05
Opracowanie grafi czne: www.pracownia.net
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Planowanie jest
podstawą rozwoju gminy
Przed miesiącem Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski za-
twierdził nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy Leszno. Dokument jest 
podstawą do sporządzenia nowych planów zagospodarowania 
przestrzennego i podsumowuje 5 lat prac planistycznych pro-
wadzonych na terenie gminy. O kulisach tej pracy rozmawiamy 
z Agnieszką Malinowską – Kierownikiem Referatu Zagospoda-
rowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.

– Gmina Leszno ze względu na są-

siedztwo Kampinoskiego Parku Naro-

dowego ma niezwykłe położenie?

– To prawda. Powierzchnia naszej gminy 
wynosi 12,5 tys. ha, z czego tereny Puszczy 
Kampinoskiej zajmują 47%, a zatem blisko 
6 tys. ha położonych jest na terenie Parku 
Narodowego. Duża część gminy znajduje 
się także w otulinie Puszczy Kampinoskiej, 
z tego względu jest to jedna z najbardziej 
chronionych pod względem przyrodni-
czym gmin na Mazowszu. Bliskość Parku 
powoduje, że wszystkie dokumenty pla-
nistyczne (warunki zabudowy, plany za-
gospodarowania przestrzennego) muszą 
uwzględniać aspekty środowiska i przyro-
dy i są uzgadniane z władzami Kampino-
skiego Parku Narodowego. Przy sporzą-
dzaniu planów przestrzennych konieczne 
jest dostosowanie ich do przepisów doty-
czących ochrony środowiska.

– Dlaczego tak ważne jest Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-

darowania Przestrzennego?

– Dokument ten określa politykę prze-
strzenną gminy, która będzie realizowana 
w następnych latach. Decyduje zatem 
bezpośrednio o rozwoju gminy i określa 
jego kierunki. Gmina posiada plany za-
gospodarowania przestrzennego dla te-
renów budowlanych i rolnych, Studium 
pokazuje, co w tych dokumentach może 
się zmienić w przyszłości i np. jakie tereny 
w następnych latach będą mogły zostać 
odrolnione. I tu znowu warto nawiązać 
do sąsiedztwa Puszczy Kampinoskiej, 
bowiem biorąc pod uwagę politykę prze-
strzenną, a ściślej – wymóg wynikający
z ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, wszędzie przy granicy 
z Parkiem warunki zabudowy muszą być 
ściśle uzgadniane przez KPN.

– Jak długo trwały prace nad tym 

dokumentem?

– Prace nad utworzeniem Studium 
trwały 5 lat. Jest to dokument bardzo 
skomplikowany, który musi uwzględniać 
wiele uzgodnień z instytucjami państwo-

wymi i osobami prywatnymi mieszkają-
cymi na tym terenie. Uzgodnienia były 
prowadzone m.in. z KPN, sąsiednimi gmi-
nami, powiatem, województwem, a także 
z wojskiem i lotnictwem. O trudności tej 
pracy świadczy chociażby to, że w trak-
cie opracowywania Studium zmieniła się 
fi rma planistyczna. Niestety w polskiej 
rzeczywistości często przetargi wygry-
wają te fi rmy, które oferują najmniejszą 
cenę, a nie wszystkie mają odpowiednie 
doświadczenie, aby podołać zadaniu. 
A u nas sporządzenie Studium było na-
prawdę trudne, zwłaszcza ze względu na 
sąsiedztwo Puszczy i konieczność wypra-
cowania kompromisu pomiędzy wyma-
ganiami związanymi z ochroną przyrody 
i wymaganiami właścicieli nieruchomo-
ści na terenie Parku i blisko niego.

– Czy dużo było wniosków miesz-

kańców gminy związanych z opraco-

waniem tego dokumentu?

– W sumie było ich około 200, głównie 
z terenów położonych w środku Parku Na-
rodowego, z trzech wsi: Łubca, Kępiastego 
i Roztoki. Ludzie na tych terenach mieszkali 
od dawna, jednak charakter tych wsi (daw-
niej rolniczych) stopniowo się zmienił. Dziś 
tylko kilka osób uprawia tam ziemię, gleby 
są niskiej klasy. Powstają nowe zabudowa-
nia, osiedlają się nowe osoby, które chcą 
mieszkać na ekologicznych terenach w są-
siedztwie Parku. Miejscowości rozwijają się, 
są jednak duże ograniczenia, jeśli chodzi
o zabudowę, związane z ekologią. Zmiany 
Studium przeprowadzane były głównie 
z powodu wniosków mieszkańców tych 
trzech wsi. Oczekiwanie społeczne doty-
czące możliwości wprowadzenia tam no-
wej zabudowy jest bardzo duże. Cieszę się 
zatem, że udało się zakończyć prace nad 
Studium, w tym w części dotyczącej wy-
mienionych wsi. Na tej podstawie będzie-

Być może już za kilka lat z Leszna do Warszawy i Sochaczewa pojedziemy autobusami z napędem 
hybrydowym, które będą poruszały się po specjalnych, wydzielonych torach. Korytarz pod nową trasę 
komunikacyjną od lat jest wolny od zabudowy i widnieje w planach zagospodarowania przestrzennego 
Leszna i gmin naszego powiatu. Takie rozwiązania stosuje się już na świecie… (Fot. Marcin Stiasny).

Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy Leszno trwało 5 lat. 
Ten dokument daje szansę rozwoju naszej gminie – mówi 
Agnieszka Malinowska – Kierownik Referatu Zagospoda-
rowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
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my sporządzać plan zagospodarowania 
przestrzennego. Na wrześniowej sesji Rady 
Gminy podjęto już uchwałę o przystąpieniu 
do wykonania planu.

– Jak wiele wniosków mieszkańców 

zostało uwzględnionych?

– Moim zdaniem dużo. Kiedy przy-
stępowaliśmy do tworzenia nowego 
Studium, mieszkańcy składali wnioski
i były one głównym motorem tworzenia 
tego dokumentu. W większości zostały 
uwzględnione. Później projekt Studium 
wyłożono do wglądu publicznego i wów-
czas także przyjmowano do niego uwagi. 
Wszystkie były rozpatrywane. Uwzględ-
niono jednak przede wszystkim te, na 
które pozwalały przepisy. 

– Oczekiwania mieszkańców gminy 

dotyczą zapewne odrolnienia grun-

tów i przekształcenia ich w tereny bu-

dowlane?

– Takie oczekiwania zgłasza wiele 
osób, nie wszystkie mogą być uwzględ-
nione, zwłaszcza na terenach położonych 
przy granicy z Parkiem Narodowym. Przy 
sporządzaniu planów zagospodarowa-
nia przestrzennego uzgadniamy je z KPN
i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Śro-
dowiska. Czynniki te, oprócz wprowa-
dzenia przepisów dotyczących otuliny 
Puszczy Kampinoskiej, wprowadziły tak-
że strefę buforową w odległości 100 m
od granicy Parku. Jeśli dopuszcza się 
zabudowę na tych terenach, to tylko na 
dużych działkach, których minimalna 
powierzchnia do tej pory wynosiła 1 ha. 
Obecnie, po zmianach zabudowa może 
być dopuszczana na działkach nie mniej-
szych niż 3 tys. m2. Odległość zabudowy 
od granic Parku jest również określona
w sposób bardziej elastyczny.

– Jakie sprawy w dziedzinie plano-

wania przysparzają najwięcej proble-

mów?

– Jeśli chodzi o zagospodarowanie 
przestrzenne, mamy na co dzień do czy-
nienia z różnymi problemami. Są nimi np. 
sprawy związane z terenami budowlany-
mi i przebiegami dróg gminnych. Kiedy 
wykonywany jest podział nieruchomo-
ści na wniosek właściciela, wydzielane 
są fragmenty z działek prywatnych pod 
drogi gminne. Oczywiście właściciel 
gruntu otrzymuje odszkodowanie – w tej 
sprawie prowadzone są negocjacje. Nie 
zawsze jednak można się porozumieć. 
Wówczas decyzję podejmuje Starosta, 
ustalając wysokość odszkodowania.

– Czy Gmina planuje na jakimś ob-

szarze przeprowadzenie scalenia grun-

tów?

– Dotąd nie przeprowadzaliśmy jesz-
cze tego procesu, ale wpłynął już do nas 
pierwszy wniosek dotyczący scalenia. 
Jest to trudny temat, wymaga bowiem 
uzyskania zgód wielu osób i sprawiedli-
wego rozdzielenia nowych działek. To 
nie jest łatwe. Jednak osoby, które po-
rozumieją się ze sobą, zamiast wąskich 
długich działek stają się właścicielami 
działek budowlanych o dobrych para-
metrach. Wartość takich nieruchomości 
znacząco wzrasta. Aspekt ekonomiczny 
potrafi  przekonać wiele osób, o czym 
świadczą chociażby doświadczenia są-
siedniej gminy Stare Babice, gdzie prze-
prowadzono już w ubiegłych latach kilka 
procesów scaleniowych.

– Zaczęliśmy od tego, że planowa-

nie jest podstawą rozwoju gminy…

– I tak jest w istocie. Dobrym przy-
kładem tego działania jest chociażby 

zaplanowanie i pozostawienie w naszej 
gminie korytarza umożliwiającego bu-
dowę nowej linii komunikacyjnej. Linia 
ta poprowadzona w południowej czę-
ści gminy przebiegałaby od Warszawy, 
w pobliżu przewidywanej stacji metra 
w Chrzanowie, przez gminy powiatu 
warszawskiego zachodniego, aż do So-
chaczewa. Projekt budowy nowej linii 
komunikacyjnej koordynuje Starosta 
Warszawski Zachodni Jan Żychliński
i zaangażowały się w niego wszystkie 
gminy na trasie Warszawa–Sochaczew. 
Do tej pory opracowano już studium 
wykonalności dotyczące tego projektu. 
Przewiduje ono budowę w przyszłości 
toru dla szynobusu jako rozwiązania 
komunikacyjnego, które jest najbar-
dziej uniwersalne i opłacalne ekono-
micznie. Dwie stacje tego połączenia 
znalazłyby się w gminie Leszno. Sa-
morządy gmin zaangażowane w ten 
projekt liczą, że uda się uzyskać środki 
finansowe z UE na budowę nowej linii 
komunikacyjnej.

Perspektywiczne planowanie poma-
ga w rozwoju gminy, przykładem tego 
jest również uwzględnienie w naszym 
Studium potrzeb rozwoju dawnej Bazy 
Cyrkowej w Julinku, która rozbudowuje 
działalność związaną z turystyką i re-
kreacją, a także zaplanowanie terenów 
dla pola golfowego w rejonie Zaborów-
ka. Gmina, uwzględniając oczekiwania 
mieszkańców, stara się zawsze pomagać 
w rozwoju inwestycji zarówno dużych 
fi rm, jak i osób prowadzących gospodar-
stwa agroturystyczne.

– Dziękuję Pani za rozmowę.

Marcin Łada

Mieszkańcy gminy Leszno licznie wzięli udział w wyborach do Par-
lamentu. Sześć punktów wyborczych odwiedziło 4170 osób, frekwen-
cja w całej gminie wyniosła 53,88%, dużo więcej niż przy poprzednich 
wyborach. Głosów ważnych oddano 4080, nieważnych 90. W gminie 
nie zanotowano żadnych poważnych incydentów. Wybory odbyły 
się spokojnie. Wszystkie lokale zamknięto o czasie, czyli godz. 21:00.
Podliczanie wyników trwało do wczesnych godzin porannych.

W wyborach do Sejmu w gminie zwyciężył PiS, wyprzedzając PO
o 13,8%, w wyborach do Senatu zwyciężyło PO, wyprzedzając PIS
o 0,86%. Więcej głosów oddano do Senatu na Annę Aksamit (PO)
– 50,43%, mniej na Jana Żaryna – 49,54%. Wyniki wyborów w gminie
do Sejmu przedstawia wykres.                                                                   M.T.

25 X – wybory do Sejmu i Senatu
w gminie Leszno
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OGŁOSZENIE
W Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego dnia 17 

lipca 2015 r. opublikowano uchwały: 
 pod numerem 6203 uchwałę 

Nr XI/62/2015 zmieniającą uchwałę 
w sprawie uchwalenia „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na te-
renie Gminy Leszno”;

 pod numerem 6204 uchwałę Nr 

XI/64/2015 w sprawie nadania nazwy 
ulicy we wsi Feliksów, Gmina Leszno;

 pod numerem 6205 uchwałę Nr 

XI/65/2015 w sprawie nadania nazwy 
ulicy we wsi Marianów, Gmina Leszno;

 pod numerem 6206 uchwałę Nr 

XI/66/2015 w sprawie nadania nazwy 
ulicy we wsi Leszno, Gmina Leszno;

 pod numerem 6207 uchwałę 

Nr XI/67/2015 w sprawie uchylenia 
uchwały Nr X/55/2015 Rady Gminy 
Leszno z dnia 27 maja 2015 r. w spra-
wie zasad udzielania dotacji i rozlicza-
nia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków na obszarze Gminy Leszno;

 pod numerem 6208 uchwałę 

Nr XI/68/2015 zmieniającą uchwałę
w sprawie poboru podatku od nieru-
chomości, rolnego i leśnego w drodze 
inkasa oraz określenia inkasentów, 
terminów płatności dla inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso;

 pod numerem 5700 uchwałę Nr 

X/53/2015 w sprawie upoważnienia 
Kierownika Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Lesznie do prowadzenia 
postępowania i wydawania decyzji 
administracyjnych w sprawach z za-
kresu świadczeń pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym.

W Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Mazowieckiego dnia 

25 września 2015 r. opublikowano 
uchwały: 

 pod numerem 7796 uchwałę Nr 

XIII/72/2015 w sprawie zasad udziela-
nia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków na obszarze Gminy Leszno.

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

29 lipca 2015 r. odbyła się XII sesja 

Rady Gminy Leszno, zwołana w trybie 

nadzwyczajnym na wniosek Wójta. 

Podczas obrad podjęto uchwały: w spra-
wie zasięgnięcia od Komendanta Stołecz-
nego Policji informacji o kandydatach na 
ławników oraz w sprawie uchwalenia 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego Gminy 
Leszno.

26 sierpnia 2015 r. została zorga-

nizowana XIII sesja Rady Gminy Lesz-

no. Podczas sierpniowej sesji podjęto 
uchwały: w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy Leszno na rok 2015
i w sprawie zasad udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków na ob-
szarze gminy Leszno.

30 września 2015 r. odbyła się XIV 

sesja Rady Gminy Leszno, zwołana

w trybie nadzwyczajnym na wniosek 

Wójta. Podczas sesji podjęto 10 uchwał. 
Pierwsza z nich dotyczyła zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej na lata 
2015-2020, kolejna uchwała wprowadzi-
ła zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Z prac Rady
Gminy Leszno

Leszno na rok 2015. Radni podjęli także 
uchwały: w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części 
wsi Julinek w gminie Leszno i w spra-
wie wyboru ławników sądowych na 
kadencję 2016-2019. Kolejne uchwały 
dotyczyły nadania nazw dwóm ulicom
w miejscowościach gminy Leszno: we wsi 
Korfowe (ul. Piaskowa) i we wsi Zaborówek
(ul. Ustronna). W dalszych uchwałach 
radni zadecydowali o: zmianie uchwały
w sprawie określenia ryczałtowych opłat 
za czynności związane z odbiorem no-
wych przyłączy wodociągowych i kana-
lizacyjnych, zmianie uchwały w sprawie 
określenia stawek przy wymianie wodo-
mierzy wynikającej z winy klienta; ostat-
nia uchwała podjęta podczas wrześnio-
wej sesji Rady Gminy dotyczyła zlecenia 
Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia 
kontroli w sprawie skargi.

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

U.G. Leszno – I.S.

Fundusz sołecki
na 2016 rok

Mieszkańcy przedstawili podczas 
zebrań dużo ciekawych pomysłów, 
jednak nie wszystkie mieściły się
w katalogu zadań możliwych do zreali-
zowania w ramach funduszu sołeckie-
go. W przeważającej części sołectwa 
przeznaczyły przyznane pieniądze na 
utwardzenia dróg gminnych i budowę 
oświetlenia ulicznego. Dzięki środkom 
wyodrębnionym z budżetu gminy

w 2016 r. powstaną nowe siłownie ple-
nerowe, doposażone zostaną świetlice 
gminne oraz jednostki ochotniczych 
straży pożarnych.

Podczas zebrań omówiono sprawy 
bieżące sołectw, problemy nurtujące 
mieszkańców oraz pomysły na rozwój 
poszczególnych miejscowości i całej 
gminy.

U.G. Leszno – I.S.

W sierpniu i we wrześniu br. we wszystkich sołectwach gminy 
Leszno odbyły się zebrania wiejskie, których głównym tema-
tem był wybór przedsięwzięć do realizacji w ramach fundu-
szu sołeckiego.
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Nowe drogi, rozbudowane budynki
– parę słów o inwestycjach gminnych

Termomodernizacja budynku 
Urzędu Gminy

Urząd Gminy w Lesznie uzyskał nowy, 
estetyczny wygląd. Przeprowadzono też 

wiele prac konserwatorskich i moderni-
zacyjnych – m.in. wymieniono poszycie 
dachowe, ocieplono dach, zamontowa-
no nowe obróbki blacharskie. Wymie-
niono także stolarkę okienną i drzwiową, 
ocieplono ściany i położono nowy tynk 
strukturalny. Oryginalny wygląd bu-
dynku uzyskano dzięki zamontowaniu 
ozdobnych paneli. Projekt modernizacji 
wizualnej opracowało Przedsiębiorstwo 
Projektowo-Budowlane „SZKIC” – Piotr 
Ciechomski z Sochaczewa. Termomoder-
nizacja budynku wraz z innymi pracami 
kosztowała ok. 250 tys. zł. Zakończono
I etap remontu UG. W przyszłym roku 
planowane są kolejne prace na zewnątrz 
i wewnątrz budynku.

Ulica Jaśminowa w Lesznie
jak nowa!

Nowy wygląd i dobry stan tech-
niczny uzyskała także ul. Jaśminowa 

w Lesznie. Wymieniono konstrukcję 
podbudowy drogi, wybudowano ka-
nalizację deszczową i położono nową 
nawierzchnię ulicy z kostki betono-

wej. Estetyczne chodniki
i wjazdy na posesje dopeł-
niają całości. Remontowa-
ny odcinek (wraz z dro-
gą wewnętrzną) wyniósł
205 m. Koszt tej inwestycji 
– ok. 490 tys. zł.

Oprócz wymienionych 
zadań Gmina realizowała 
również inne inwestycje 
w zakresie poprawy stanu 
dróg gminnych i gospodar-
ki wodno-kanalizacyjnej. 

Omówimy je w kolejnych wydaniach „In-
formatora”.

Ulica Wiosenna w Zaborowie
po modernizacji

Ulica Wiosenna na odcinku o długo-
ści 524 m zyskała całkiem nowy wygląd 
i standard. Zerwano starą 
nawierzchnię, wykorytowa-
no podłoże oraz wykonano 
nową konstrukcję podbudo-
wy drogi. Za pomocą systemu 
wpustów i kanałów deszczo-
wych wody opadowe z jezdni 
i chodników odprowadzane 
będą do zmodernizowanego 
przepustu pod drogą.

Na wiosnę ruszą dalsze prace przy 
budowie odcinka ul. Środkowej – od 
skrzyżowania z ul. Wiosenną do ul. 
Dworkowej. Planowana wartość inwe-
stycji wyniesie blisko 1,3 mln zł.

Rozbudowa przedszkola
w Lesznie

Prace przy rozbudowie i modernizacji 
budynku przedszkola w Lesznie rozpo-
częły się w lipcu 2014 r. Obecnie zakoń-
czono już drugi etap inwestycji. Budynek 
z początkowej pow. zabudowy 1246 m2 
został znacząco powiększony (obecnie 
jego pow. zabudowy wynosi 2251 m2). 
Rozbudowano parter i dobudowano 
piętro, co sprawiło, że uzyskano łącznie 
blisko 2 tys. m2 pow. użytkowej.

Aktualnie realizowany jest trzeci etap 
rozbudowy. Powstają pomieszczenia,
w których będą działać specjalistyczne 
gabinety przedszkola i część administra-
cyjna. Budowane są również pomiesz-
czenia nowej biblioteki gminnej i mul-
timedialnej pracowni komputerowej. 
Przy przedszkolu powstał plac zabaw 
ze sztuczną, bezpieczną dla dzieci na-
wierzchnią. Planuje się nasadzenie wielu 
roślin – drzew i krzewów – na terenie pla-
cu zabaw i przy przedszkolu.

Zakończenie prac budowlanych do-
tyczących tego obiektu przewidziano
w czerwcu 2016 r. Wartość inwestycji wy-
niesie ok. 5,5 mln zł.

M.Ł.

ace przy Zakończenie prac budowlanych do

wiele prac konserwatorskich i moderni Omówimy je

Tegoroczny sezon budowlany należy zaliczyć do udanych. W ostatnich miesiącach Gmi-
na wykonała wiele prac na drogach gminnych i modernizowała budynki komunalne.

Urząd Gminy w LesznieUrząd Gminy w Lesznie

Przedszkole w LeszniePrzedszkole w Lesznie

Ul. Wiosenna w ZaborowieUl. Wiosenna w ZaborowieUl. Jaśminowa w LesznieUl. Jaśminowa w Lesznie
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Delegacja włoska odwiedziła gminę Leszno

Otwarcie Podwórka
NIVEAOkiem Dyrektora 

Przedszkola
Rozbudowa przedszkola w Lesznie bardzo 

cieszy Dyrektora tej placówki Małgorzatę Su-
perek. – Dziś możemy zaoferować dzieciom 
doskonałe warunki do nauki, wypoczynku
i zabawy. Obecnie do placówki uczęszcza 
155 dzieci, a możemy przyjąć 200. Mamy
8 nowych sal, bezpieczny i nowoczesny plac 
zabaw i zmodernizowaną kuchnię. Prowadzi-

my ciekawe zajęcia dodatkowe, wśród nich są m.in. nauka języka angielskiego, 
tańca, drama, a także zajęcia plastyczne i teatralne.
my ciekawe zajęcia dodatkowe wś

W naszej gminie od 2 do 8 września br. gościliśmy 
delegację z Castelnuovo Parano – bliźniaczej gminy 
we Włoszech. Odwiedzili nas: Burmistrz Renato Ro-
tondo wraz z grupą młodzieży ze szkoły podstawo-
wej, przybyli także rodzice niektórych dzieci.

Dla gości przygotowaliśmy ciekawy 
program pobytu, tak aby mogli poznać 
nasze piękne okolice, kulturę i obyczaje. 
Zwiedzili m.in. Ośrodek Dydaktyczno-
-Muzealny Kampinoskiego Parku Naro-
dowego w Granicy, w którym zapoznali 
się z bogatą fauną i fl orą KPN, Centrum 
Nauki Kopernik, Pałac Kultury i Nauki, 
Starówkę warszawską, Zamek Królewski, 
Muzeum Kolei Wąskotorowej, Dom Na-
rodzin Fryderyka Chopina w Żelazowej 
Woli. Obejrzeli także pokaz Multimedial-
nego Parku Fontann na Podzamczu.

Młodzież ucieszył dłuższy pobyt w par-
ku Bajka w Błoniu i całodniowy wyjazd 
na niesamowitą Farmę Iluzji do Mościsk, 
gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli prze-
nieśli się w świat czarów i magii. Ucznio-

wie z kółka włoskiego
z Zespołu Szkół Publicznych 
w Lesznie podczas integra-
cyjnego ogniska zapre-
zentowali piękne piosenki
w języku włoskim i polskim, po czym 
wspólnie z nowymi przyjaciółmi z Włoch 
spędzili czas na grach zespołowych i zaba-
wach.

W ostatnim dniu pobytu w Polsce nasi 
goście odwiedzili Zespół Szkół Publicz-
nych w Lesznie, na zaproszenie Dyrektor 
Aliny Stryczewskiej. Młodzież wraz z ro-
dzicami, Burmistrzem Renato Rotondo
i Wójtem Gminy Leszno Andrzejem Cie-
ślakiem zwiedziła naszą szkołę. Była to 
okazja do spotkania z polskimi uczniami 
i nauczycielami, wymiany doświadczeń 

oraz obejrzenia niektórych klas, pracow-
ni i biblioteki szkolnej. Nasi uczniowie 
zaprosili dzieci do spędzenia wspólnie 
zajęć lekcyjnych. Na koniec goście zo-
stali poczęstowani obiadem w stołówce 
szkolnej.

Pobyt włoskiej młodzieży w naszej 
gminie należy już do historii, ale jest to
z pewnością początek nowych kontak-
tów i wspólnych projektów realizowa-
nych przez zaprzyjaźnione gminy: Lesz-
no i Castelnuovo Parano.

U.G. Leszno M.C.

20 września odbyło się otwarcie no-
wego placu zabaw dla dzieci – „Podwórka 
Nivea” przy ul. Fabrycznej w Lesznie. Wy-
posażenie placu w urządzenia do zabawy
i rekreacji dla najmłodszych jest wynikiem 
wygrania przez naszą gminę konkursu 
„Podwórko Nivea”. Cały sprzęt ufundo-

wał organizator konkursu. Wiele osób 
głosowało na tę lokalizację placu zabaw. 
Dzięki Państwa głosom i codziennemu za-
angażowaniu udało się wygrać konkurs. 
Wszystkim, którzy włączyli się w to przed-
sięwzięcie, serdecznie dziękujemy.

W dniu otwarcia „Podwórka Nivea” przy-
gotowano dla dzieci wiele atrakcji: zabawy 
z animatorami, spotkanie z klownem skrę-
cającym zwierzątka z baloników, pokaz ba-
niek mydlanych, malowanie twarzy. Nie za-
brakło również gadżetów od fi rmy NIVEA.

wał organizator konkursu Wiele osób

Wszystkie dzieci, które zgłoszą się do gminnych przedszkoli, znajdą w nich swoje 
miejsce. Łącznie placówki w Lesznie i Zaborowie mogą przyjąć 350 dzieci.
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Zadaniem uczestników konkursu było 
napisanie trzech utworów poetyckich 
tematycznie związanych z książką. Jego 
celem było inspirowanie uzdolnionych 
literacko osób do działań twórczych, po-
pularyzowanie amatorskiej twórczości 
literackiej i promowanie talentów. Pa-
tronat nad konkursem objęli: Wójt i Rada 
Gminy Leszno.

Jury wyróżniło i nagrodziło pięć 
osób. W kategorii wiekowej do 16 lat

I miejsce zajął Sebastian Nikonowicz. 
Jury doceniło jego poetycką zachętę 
do czytania. W kategorii powyżej 16 lat
I miejsce zajęła Elżbieta Wolska. Komi-
sja konkursowa doceniła erudycję au-
torki, ciekawą zabawę literacką w formie 
naśladowania stylu znanych poetów, 
niezwykłą lekkość języka poetyckiego 
oraz profesjonalizm. II miejsce przyzna-
no Elżbiecie Gorzkoś, za bezpretensjo-
nalność, świeżość stylu oraz ukazanie 

nam radości czytania. III miejsce 

zajęła Daria Kacprzak, za swoistą 
podróż w głąb książki. Wyróżnie-

nie otrzymała Bożena Ciszewska, 

za osobiste wyznanie miłości do 
książki i radość czytania.

Uczestnicy otrzymali dyplomy
i nagrody książkowe. Ponadto I miej-
sca zostały uhonorowane statuet-
kami Lesznowskiej Podkowy oraz 
nagrodzone czytnikami e-booków 
ufundowanymi przez Wójta Gminy 
Andrzeja Cieślaka. Nagrody wręczył 
Z-ca Wójta Grzegorz Banaszkiewicz. 
Wręczenie nagród odbyło się pod-
czas wieczorku poetycko-muzycz-
nego z udziałem poetki Barbary 
Białowąs i zespołu muzycznego

„A my tacy”. Serdecznie gratulujemy zdo-
bywcom nagród i wyróżnień!

Podczas koncertu mieliśmy również za-
szczyt uhonorować Pana Edmunda Wale-
riańczyka – zasłużonego dla naszej gminy 
autora książek o Lesznie – z okazji jubile-
uszu 90-lecia urodzin. Jubilatowi życzymy 
długich lat w zdrowiu i pomyślności.

Bożena Sulik,

Dyrektor Biblioteki Publicznej

Gminy Leszno

Lesznowska Podkowa
po raz trzeci!

Lesznowska

Podkowa

– statuetka pomy-
słu Wójta Andrzeja 
Cieślaka jest główną 
nagrodą w kon-
kursie literackim 
organizowanym od 
3 lat przez Bibliote-
kę Publiczną Gminy 
Leszno. Podko-
wa jako symbol 
szczęścia związana jest ściśle z herbem 
lesznowskiej gminy.

Od lipca do połowy września tego roku trwał ogło-
szony przez Bibliotekę Publiczną w Lesznie konkurs 
literacki O Lesznowską Podkowę pt. „Wokół książki”.

Elżbieta Wolska – laureatka te-
gorocznej „Lesznowskiej Podkowy” 
– jest nauczycielką języka polskiego 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Lesznie. Wiersze pi-
sze od wielu lat. Poezja jest dla niej 
ważna, bo podobnie jak muzyka 
– łagodzi obyczaje. Pani Ela co roku 
zdobywa I miejsce w lesznowskim 
konkursie poetyckim. Ma w swoich 
zbiorach już trzy „Podkowy”. Serdecz-
nie gratulujemy!

czas w
nenenegogogggg  
Białałałałałow

Dyr. Bożena Sulik,Dyr. Bożena Sulik,
Edmund Waleriańczyk,Edmund Waleriańczyk,
Z-ca Wójta Grzegorz BanaszkiewiczZ-ca Wójta Grzegorz Banaszkiewicz

O poezji – czyt. także na str. 13.
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Festiwalowy koncert rozpoczął się
o godz. 18:00. Przedstawicieli zespołów 
powitali na scenie Wójt Gminy Leszno An-
drzej Cieślak i Dyrektor Świetlicy w Lesznie 
Krystyna Ziubińska. Kierownicy zespołów 
ludowych, wśród których był m.in. Musta-
fa Hammud – Burmistrz izraelskiego Ka-
bulu, otrzymali pamiątkowe tabliczki od 
samorządu gminy Leszno.

Sztuka, uroda i wdzięk!
Na stadionie w Lesznie 31 lipca br. wystąpiły zespoły ludowe
w ramach „III Międzynarodowego Festiwalu Folkloru – Ożarów 
Mazowiecki 2015”. Na scenie zagościli przedstawiciele: Polski, 
Litwy, Białorusi, Serbii i Izraela. Młodzi artyści w pięknych lu-
dowych strojach oczarowali lesznowską publiczność. Pierwszy 
raz gościliśmy jednocześnie tylu artystów ze świata!

ce z różnych regionów naszego kraju.
W dalszej kolejności zobaczyliśmy także 
występy zespołów: „Kupalinka” z Bia-
łorusi i „Tipoplastika” z Serbii. Festiwal 
zakończyła grupa folklorystyczna „Nur” 
z Izraela.

Gorące rytmy, żywiołowa muzyka
i wdzięk młodych tancerzy pozostawiły 
bardzo miłe wrażenia. Zespoły występują-
ce w Lesznie mają już duży dorobek arty-
styczny i mogą pochwalić się występami 
na wielu festiwalach folklorystycznych 
świata. Tancerzom towarzyszyły kapele 
muzyczne posługujące się tradycyjnymi, 
dawnymi instrumentami. Obok burczy-
basu (rodem z Kaszub) kapele przywiozły 

różnorodne bębny, a także 
ludowe fujarki i instrumen-
ty strunowe. Festiwalowi 
towarzyszył mały jarmark 
produktów ludowych przy-
gotowany m.in. przez Śro-
dowiskowy Dom Samopo-

mocy w Łubcu.
III Międzynarodowy Festiwal Folk-

loru trwał 5 dni. Zespoły występowały
w Płochocinie, Błoniu, Lesznie i Ożarowie 
Mazowieckim. Organizatorami festiwalu 
byli: Dom Kultury „Uśmiech” z Ożarowa 
Mazowieckiego; Gminy: Ożarów Mazo-
wiecki, Leszno, Błonie; Powiat Warszaw-
ski Zachodni; Centrum Kultury w Błoniu; 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Ożarów. Pa-
tronat honorowy nad imprezą objął Bur-
mistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł 
Kanclerz. W organizacji festiwalu pomo-
gli także sponsorzy. Wszystkim serdecz-
nie dziękujemy!

Tekst i fot. Marcin Łada

Festiwal w Lesznie prowadziła Joanna 
Piotrowska, przedstawiając występujące 
zespoły folklorystyczne. Jako pierwszy 
zaprezentował się zespół „Grandinele” 
z Litwy, następnie „Ożarowiacy” dzia-
łający przy Domu Kultury „Uśmiech”
w Ożarowie Mazowieckim. Polski zespół 
wystąpił dwukrotnie, prezentując tań-
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W sobotni wieczór, 26 września festi-
wal zagościł w pałacu BGŻ BNP PARIBAS 
w Lesznie. Wystąpił kwartet puzonowy 
„Trombastic”, który tworzą najwybitniej-
si puzoniści czołowych warszawskich 
orkiestr. Zespół od 1987 roku regular-
nie koncertuje w kraju i za granicą. Brał 
udział w najważniejszych festiwalach 
muzyki dawnej w Polsce, Czechach, Ho-
landii, Norwegii, Grecji i w Niemczech. 
Dokonuje licznych nagrań. 

Podczas koncertu artyści zaprezento-
wali zróżnicowany program, od utworów 
muzyki dawnej (także renesansowej) do 
znanych utworów XX-wiecznej muzyki 
fi lmowej. Wszystkie zabrzmiały wyjątko-
wo, w opracowaniu na cztery puzony. 
Publiczność doceniła występ gorącymi 
brawami na stojąco i skłoniła muzyków 
do bisu.

Koncert zapewne na długo pozosta-
nie w pamięci słuchaczy, także dlatego 
że kilka dni wcześniej Robert Lewandow-
ski (nasz wspaniały piłkarz pochodzący

z Leszna) dokonał niezwykłego wyczynu 
sportowego, zdobywając w kilka minut 
pięć goli. Słuchacze i wykonawcy żarto-
wali, że to właśnie z okazji tego koncertu.

Patronat nad imprezą objęli: Wójt 
Gminy Leszno Andrzej Cieślak, który był 
także jej współorganizatorem razem
z Centrum Szkoleniowo-Konsultacyjnym 

Banku BGŻ BNP PARIBAS w Lesznie oraz 
Towarzystwem Muzycznym im. Kazimie-
rza Wiłkomirskiego. Koncert dofi nanso-
wał Samorząd Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego. Patronaty medialne nad fe-
stiwalem objęli: TVP Warszawa i PR RDC.

Mariusz Dżyga,

Dyrektor Festiwalu „W Krainie Chopina”

W siedzibie Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie 4 paź-
dziernika odbył się Koncert Galowy kończący XI Festiwal Muzyczny „W Krainie 

Chopina”. W ramach festiwalu zorganizowano 21 koncertów w 19 miejscowościach położo-
nych w tej części Mazowsza, w której przyszedł na świat Fryderyk Chopin. Jeden z wrześnio-
wych koncertów odbył się w Lesznie. Wstęp na wszystkie muzyczne imprezy był darmowy.

L ) d k ł i kł B k BGŻ BNP PARIBAS L i

Drużynowe Mistrzostwa Polski Skrzatek

Zawodniczki będą reprezentowały 
Klub Sportowy „Tennis Life” w wojewódz-
kich eliminacjach Halowych Drużyno-
wych Mistrzostw Polski Skrzatek, które 
zostaną rozegrane pod koniec paździer-
nika. Obie tenisistki sklasyfi kowane 
w pierwszej setce rankingu Polskiego 
Związku Tenisowego mają szansę spra-
wić kibicom miłą niespodziankę – choć 
zadanie nie będzie łatwe, bo czeka je 
rywalizacja z zawodniczkami czołowych 
warszawskich klubów tenisowych.

Nasze tenisistki mają w tym roku 
wspaniałe wyniki. Karolina Grzeszczuk 
wygrała trzy Wojewódzkie Turnieje 
Klasyfi kacyjne Skrzatek w singlu i dwa 

Udany sezon tenisistek z Leszna – Karoliny Grzesz-
czuk i Kingi Ziółkowskiej.

go w

Trombastic w Lesznie

w deblu. Do tego dorzu-
ciła jeszcze wicemistrzo-
stwo Mazowsza i wice-
mistrzostwo Warszawy 
w grze podwójnej (w pa-
rze z Kingą Ziółkow-
ską). Kinga Ziółkowska 
wygrała jeden turniej 
z cyklu WTK-5 w singlu 
i dwa w deblu. Została 
Wicemistrzynią Warsza-
wy w grze pojedynczej i podwójnej 
oraz Wicemistrzynią Mazowsza w grze 
podwójnej. W przyszłym sezonie obie 
zawodniczki przejdą już do starszej ka-
tegorii wiekowej i będziemy się emo-

cjonowali rozgrywkami w kategorii 
młodziczek. Więcej o tenisie napisze-
my w kolejnym numerze.

Waldemar Cecuła,

Prezes KS Tennis Life

Kinga Ziółkowska Kinga Ziółkowska Karolina Grzeszczuk Karolina Grzeszczuk 
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Jedną z największych imprez sportowych w tym roku był
5. Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego. W biegu, który odbył 
się 23 sierpnia, wystartowało 645 zawodników. Nie zabrakło rów-
nież zawodników z gminy Leszno.

Kolejny sukces lekkoatletyczny
zawodników z ZSP LESZNO

Gimnazjum w Lesznie zajęło 1. miej-
sce w klasyfi kacji końcowej szkół gimna-
zjalnych, a Szkoła Podstawowa w Lesznie 
zajęła 3. miejsce wśród 15 szkół podsta-
wowych.

Uzyskane wyniki pozwoliły naszym 
zawodnikom zakwalifi kować się na 

Międzypowiatowy Finał Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Indywidu-
alnych Biegach Przełajowych Sochaczew 
– Kamion 2015. Ta impreza przeznaczona 
dla dziewcząt i chłopców ze szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych organizo-
wana jest w ramach XVI Mazowieckich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Gratulujemy 
osiągniętego sukcesu wszystkim zawod-
nikom, nauczycielom i trenerom. Trzy-
mamy kciuki za kolejne osiągnięcia spor-
towców z Leszna.

Wszystkich zainteresowanych lek-

koatletyką zapraszamy na treningi 

do Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego

w Lesznie, w poniedziałki i piątki

o godz. 14.00. Zajęcia są bezpłatne.

Edyta Przybysławska, ZSR

29 września br. w Zielonkach tradycyjnie został zorganizo-
wany Powiatowy Finał Biegów Przełajowych dzieci i mło-
dzieży szkolnej. Zawodnicy z Zespołu Szkół Publicznych
w Lesznie zdominowali podium.

W dniu zawodów w strefi e startu
w Błoniu – punktualnie o godzinie 10.00 
– stawiła się rekordowa liczba biegaczy. 
W uroczystym otwarciu biegu uczest-
niczyli przedstawiciele władz samorzą-
dowych powiatu i okolicznych gmin. 

Zawodników powitał także Zygmunt 
Karlicki, Prezes LKS „Olymp” Błonie – tre-
ner i wychowawca wielu zawodników 
z terenu PWZ, z których kilku zdoby-
ło tytuły lekkoatletycznych Mistrzów
Polski.

Po krótkiej rozgrzewce zawodnicy byli 
gotowi do startu. Humory dopisywały,
a atmosfera przypominała bardziej przy-
jacielskie spotkanie miłośników sportu 

Lesznowiacy 
w Półmaratonie
im. Janusza Kusocińskiego

niż zawziętą rywalizację. Elita biegu, 
wśród której znaleźli się przedstawiciele 
Kenii i Etiopii, ustawiła się na linii startu, 
aby wraz z sygnałem pistoletu rozpocząć 
sportowe zmagania. Warunki do biegu 
ze względu na wysoką temperaturę były 

trudne, ale orga-
nizatorzy zadbali
o odpowiednie na-
wodnienie uczest-
ników. Na punk-
tach odświeżania 
(na 5, 10, 15 i 18 km 
trasy) czekała na 
nich woda, przy-
gotowano także 
napoje izotoniczne 
i banany. Schłodze-
nie dawały również 

cztery kurtyny wodne, rozstawione dzię-
ki uprzejmości strażaków ochotników
z terenu PWZ. Dziesiąty kilometr obsługi-
wała Gmina Leszno, dziękujemy wszyst-
kim, którzy zadbali o zawodników w tym 
miejscu.

Trasa półmaratonu (21,097 m) prze-
biegała przez cztery gminy powiatu war-
szawskiego zachodniego: Błonie, Leszno, 
Ożarów Mazowiecki i Stare Babice.

Z d ikó i ł kż Z k d

Najlepsi zawodnicy

Pierwszy na mecie w Borzęcinie Du-
żym pojawił się zwycięzca zeszłorocznej 
edycji biegu, Kenijczyk Kibet Abel Rop. 
Ukończył on piątą edycję Półmarato-
nu im. Janusza Kusocińskiego z czasem 
1:09:37. Kolejny fi niszował jego rodak 
– Hilary Kiptum Maiyo Kimiyo (1:10:09). 
Trzeci na mecie był natomiast Polak To-
masz Walerowicz (1:11:41). Wśród kobiet 
najszybsza była Kenijka Rebecca Jep-
chirchir Korir (1:21:14), następnie Etiop-
ka Emishaw Niguse Senbeta (1:22:10),
a trzecia Polka Paulina Lipska (1:24:36).

Najlepsze wyniki wśród mieszkańców 
powiatu osiągnęli: Paweł Szynal z Błonia, 
Maciej Sulik z Leszna i Jarosław Sieklicki 
z Leszna. Wśród pań: Agnieszka Kieszek 
z Ożarowa Mazowieckiego, Marta Arba-
towska z Łomianek i Katarzyna Wałaszek 
z Ożarowa Mazowieckiego. Ogółem z te-
renu naszego powiatu w biegu wystarto-
wały 124 osoby. Wśród zawodników byli 
także: Mirosław Markowski – Dyrektor 
Kampinoskiego Parku Narodowego i Ja-
nusz Rutkowski z UG w Lesznie.

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli 
bieg, otrzymali na mecie pamiątkowe 
medale z wizerunkiem Janusza Kusociń-
skiego, które zaprojektował mieszkaniec 
powiatu Dymitr Miłowanow.

Wyrazy wdzięczności za wsparcie pią-
tej edycji Półmaratonu im. Janusza Ku-
socińskiego należą się wszystkim spon-
sorom i wolontariuszom zaangażowa-
nym w to przedsięwzięcie. Organizato-
rzy składają podziękowania Patronom 
Honorowym: Marszałkowi Województwa 
Mazowieckiego i Wojewodzie Mazowiec-
kiemu.                                                        M.Ł.

ch w tym roku był
ó y odbył 

ego
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Okruchy historii
Wybuch II Wojny Światowej był dla 

Leszna prawdziwym kataklizmem. Na te-
renie dzisiejszej gminy żołnierze Wojska 
Polskiego stoczyli dwie bitwy kampanii 
wrześniowej – pod Grabiną i w Lesznie.

17 września 1939 r. żołnierze z 9 Pułku 
Ułanów Małopolskich z Podolskiej Bryga-
dy Kawalerii natknęli się pod Grabiną na 
zgrupowanie zmotoryzowanej piechoty 
niemieckiej wsparte czołgami. Dowodzą-
cy ułanami płk Klemens Rudnicki zdecy-
dował się na atak. Zaskoczył Niemców 
ogniem karabinów maszynowych i dzia-
łek przeciwpancernych. Ułani zniszczyli 
dziewięć czołgów, a jeden zdobyli.

Polscy żołnierze polegli pod Grabiną 
(5 podofi cerów i 26 ułanów) spoczywają 
na cmentarzu w Wiktorowie. Ci, którzy 
przeżyli, dołączyli pod Janówkiem do 
głównych sił Grupy Operacyjnej gen. Ro-
mana Abrahama, walczyli później w Sie-
rakowie i przebili się szarżą przez pozy-
cje niemieckie w Wólce Węglowej, aby 

Pamiętajmy o naszych Bohaterach!
Dziś żyjemy w wolnej Polsce, ale pamiętajmy, że wol-
ność ta okupiona jest ofi arą życia tych, którzy bronili 
naszej Ojczyzny w 1939 r. i walczyli o Polskę w następ-
nych latach. W Ziemi Lesznowskiej spoczywa wielu bo-
haterów, wśród nich są bezimienni żołnierze, partyzan-
ci, ludność cywilna. Wszystkim jesteśmy winni pamięć 
i szacunek. Pamiętajmy o nich podczas listopadowych 
świąt i… nie tylko wtedy.

dotrzeć do Warszawy. Za udział
w kampanii wrześniowej 10 żoł-
nierzy z tego pułku odznaczo-
nych zostało orderami Virtuti Mili-
tari (6 pośmiertnie), a 40 Krzyżami 
Walecznych.

17 września II Batalion 84 Pułku Pie-
choty pod dowództwem mjr. Tadeusza 
Kiersta zaatakował w Lesznie zgrupowa-
nie niemieckie, rozbijając ogniem dział 
samochody z wojskiem i sprzęt bojowy. 
Niezwykły efekt dało zaskoczenie, które 
zgotowała Niemcom polska artyleria. Ce-
lem akcji było przyjście z pomocą prze-
bijającym się przez Puszczę Kampinoską 
oddziałom armii „Poznań” i „Pomorze”. 
Nadciągające niemieckie czołgi spowo-
dowały, że polskie oddziały wycofały się 
do Modlina. Po bitwie Leszno zostało 
spalone. Niemcy rozstrzelali wiele osób
z ludności cywilnej. Zniszczeniu uległo 
ok. 75% miejscowości.

24 września 1944 r. została spacyfi ko-
wana wieś Zaborówek. Spalono ją w od-

wecie za pomoc okazywaną przez miesz-
kańców partyzantom Armii Krajowej. 
Niemcy spalili wiele gospodarstw. Po-
stanowili także dokonać masowej egze-
kucji. Zamordowano wówczas podczas 
ucieczki dwóch chłopców: 15-letniego 
Józia Matuszewskiego i 13-letniego Jó-
zia Szamborowskiego. W międzyczasie 
nadjechał niemiecki generał i wstrzymał 
masową egzekucję. Przeznaczeni na roz-
strzelanie mężczyźni twierdzili po latach, 
że przeżyli tylko dlatego, iż Niemcy zajęci 
byli pogonią za chłopcami. Po odejściu 
oddziałów partyzanckich z terenów Pusz-
czy – 27 września 1944 r. – wiele okolicz-
nych wsi zostało spacyfi kowanych, a lud-
ność wymordowana. Zginęło wówczas 
ponad 190 osób cywilnych.

Marcin Łada

 Pomnik przed Urzędem Gminy w Lesz-

nie upamiętnia żołnierzy WP, partyzantów AK 
Grupy „Kampinos” i mieszkańców gminy Lesz-
no, którzy zginęli w latach 1939-1945.

 Kwatera wojenna na Cmentarzu Pa-

rafi alnym w Lesznie – tam spoczywa 40 
żołnierzy 84 Pułku Piechoty (Strzelców Pole-
skich) 30 Dywizji Piechoty poległych w dniach
13-18 IX w rejonie Roztoki, Leszna i Radzi-
kowa. Tylko 19 żołnierzy udało się zidentyfi -
kować, resztę stanowią bezimienni bohate-
rowie, Obrońcy Ojczyzny. Spoczywają tam 
również cywilne ofi ary wojny.

 Cmentarz Wojenny w Wiktorowie kry-
je prochy ułanów Wojska Polskiego i osób cy-

u Pie- wecie za pomoc okazywaną przez miesz-

wilnych. Dwunastu żołnierzy (z 9 Pułku Ułanów 
Małopolskich z Podolskiej Brygady Kawalerii) 
ekshumowano z pola bitwy pod Grabiną – po-
legli w walkach toczonych z Niemcami. Ponad-
to cmentarz skrywa prochy 124 osób cywilnych 
i żołnierzy AK – ofi ar zamordowanych lub roz-
strzelanych przez gestapowskich żandarmów
z placówki Schutzpolizei w Zaborowie w latach 
1942-1944. 

 Kwatera wojenna żołnierzy Wojska 

Polskiego na Cmentarzu Parafi alnym w Za-

borowie kryje szczątki 40 żołnierzy z 2 i 3 
Pułku Piechoty Legionów oraz z 32 Pułku Pie-
choty, którzy polegli 13 IX 1939 r. w walkach
z Niemcami w pobliżu Zaborowa.

 Głaz z tablicą przy szkole w Zaboro-

wie upamiętnia ofi ary gestapo – placówki 
Schutzpolizei działającej w dawnym budyn-
ku szkoły w Zaborowie w latach 1942-1944.

 Tablica na ścianie szkoły w Zaboro-

wie upamiętnia Powstańców Styczniowych 
walczących w Puszczy Kampinoskiej.

 Pomnik na terenie Specjalnego Oś-

rodka Szkolno-Wychowawczego w Lesz-

nie upamiętnia poległych Obrońców Ojczy-
zny w walkach o niepodległość Polski w la-
tach 1914-1920.

 Bezimienna Mogiła w Łubcu – upa-
miętnia nieznanego żołnierza WP poległego 
w 1939 r.

Miejsca Pamięci Narodowej w gminie LesznoMiejsca Pamięci Narodowej w gminie Leszno
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Węgierskie Serce w LipkowieUroczystość
w Palmirach

14 września delegacja uczniów Ze-
społu Szkół Publicznych w Zaborowie 
uczestniczyła z pocztem sztandaro-
wym w uroczystości upamiętniającej 
ofi ary egzekucji w Puszczy Kampi-
noskiej w czasie II wojny światowej. 
Cmentarz – mauzoleum Palmiry jest to 
miejsce pamięci narodowej z grobami 
przeszło dwóch tysięcy Polaków, za-
mordowanych przez Niemców w cza-
sie II wojny światowej, w okresie od 
1939 do 1943 r. W tym roku ceremonia 
rozpoczęła się od Mszy św. za pole-
głych i pomordowanych, którą odpra-
wił ks. kard. Kazimierz Nycz. Następnie 
odprawiono nabożeństwo ekume-
niczne, odbył się także apel pamięci, 
po którym zaproszeni goście złożyli 
wieńce na grobach ofi ar.

19 września w Lipkowie zorganizo-
wano rekonstrukcję historyczną walk 
partyzanckich żołnierzy Armii Krajo-
wej Grupy „Kampinos” z Niemcami.
W sierpniu i we wrześniu 1944 r. Puszcza 
Kampinoska była areną wielu walk pro-
wadzonych w okolicach Leszna. Odżyła 
wówczas wielowiekowa przyjaźń pol-
sko-węgierska. Węgrzy (formalnie so-
jusznicy Hitlera) stacjonujący w Laskach 
i Babicach pomagali partyzantom, do-
starczając broń, a w ostatniej bitwie AK 
Grupy „Kampinos” pod Jaktorowem ura-
towali wielu Polakom życie. Widowisko 
przypomniało tamte wydarzenia.

Głównymi organizatorami rekon-
strukcji byli: Środowisko Grupy „Kampi-
nos” AK, Fundacja Niepodległa Rzecz-
pospolita Kampinoska, Starosta WZ 

Jan Żychliński, Wójt Gminy Leszno An-
drzej Cieślak, Dyrektor KPN i i Wójtowie 
sąsiednich gmin. Patronat honorowy nad 
inscenizacją objął Ambasador Węgier
w Warszawie dr Ivan Gyurcsik.             M.Ł.

A oto próbka twórczości poetyckiej laureatów „Lesznowskiej 
Podkowy”. 

Poezja łagodzi obyczaje…

Na początku było słowo

Słowo,
dwa słowa,
po nich zdanie, 
zdań kilka.
Tak zrodziła się mowa,
zaraz za nią – pisanie.
I powstał świat, drugi, trzeci,
dla zabawy, przemyśleń, wzruszenia,
w pocie czoła, z udręki, z natchnienia…

I ciągle nam mało, 
w opasłych tomach upychamy
zdarzenia, rzeczy, imiona.
I wciąż nienasyceni, w żalu nieutuleni,
z nadzieją niepewną,
że może, że daj Boże 
zostanie coś 
po nas.

Elżbieta Wolska

(Laureatka I Nagrody

w Konkursie Literackim

„Lesznowska Podkowa”, 

kategoria powyżej 16. r.ż.)

Twoje wybory

Ktoś nam wspomnienia pospisywał 
swoje,
Aby zostały historyczne zdroje.
Drudzy marzeniami się dzielili w wierze,
Że ktoś je zrozumie, do serca zabierze.
Inny na karty przelał swe ulotne sny,
Aby w baśniowe kraje także inni szli.
Znajdziesz nowe idee, które mają 
zmienić Świat.
Rozliczenie krzywd, wyrównanie strat.
Co zechcesz? Po co sięgniesz?
Co cię zaciekawi?
Pobudzi wyobraźnię? Zrelaksuje? 
Rozbawi?
Twoja jest decyzja, wyboru niemało.
Tylko żeby jeszcze ci się czytać chciało...

Sebastian Nikonowicz

(Laureat I Nagrody

w Konkursie Literackim

„Lesznowska Podkowa”, 

kategoria do 16. r.ż.)

Wiersze laureatów Konkursu Literackiego dostępne są na stronach interne-

towych UG Leszno. Zachęcamy do ich przeczytania. Poezja naprawdę łago-

dzi obyczaje.

Redakcja

W ostatnim czasie staraniem by-

łych wychowanków oraz Władz Gmi-

ny odnowiono grób Janiny Paculanki 

na Cmentarzu Parafi alnym w Lesznie. 

Pani Janina została zapamiętana jako 

wspaniały pedagog i wychowawca 

młodzieży lesznowskiej szkoły. Dobro, 

które przekazała innym w postaci wie-

dzy i umiłowania kultury, nadal trwa

i nie przeminie. Non omnis moriar…
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Do akcji artystycznej zgłosili się gim-
nazjaliści z klas I-III, absolwenci gim-
nazjum z grupy „OFF ART” (i nie tylko), 
lesznowska grupa „Mali Twórcy”, a także 
dorośli artyści, wśród których nie zabra-
kło również rodziców z dziećmi. Przy sło-
necznej, choć wietrznej pogodzie i przy 

dźwiękach muzyki wielkoformatowi ar-
tyści plenerowi realizowali zaplanowane 
projekty, korzystając z farb własnych oraz 
zakupionych ze środków Urzędu Gminy 
Leszno.

Atmosfera była wspaniała. Wszyscy 
uczestnicy tworzyli wielką artystyczną 

rodzinę, pomagali sobie i in-
spirowali się nawzajem. W mię-
dzyczasie można było posilić się 
chlebem ze smalcem i ogórka-
mi, ogrzać przy kawie i herbacie, 
spróbować pysznego ciasta.

Po kilku godzinach rzetelnej 
pracy (od godz. 12.00 do 17.00) 
uzyskaliśmy wielobarwny efekt, 
wspólne dzieło, złożone z 43 
elementów, o długości przeszło 
70 metrów. Mur, który do tej 
pory straszył i odpychał, teraz 
mieni się kolorami i ubarwia je-
sienny krajobraz.

W imieniu własnym, współorganiza-
torki Edyty Przybysławskiej i wszystkich 
twórców zapraszam do oglądania tej 
plenerowej galerii. Wstęp wolny! ☺

Realizacja projektu była możliwa dzię-
ki fi nansowemu wsparciu Wójta Gminy 
Leszno Andrzeja Cieślaka, dzięki entuzja-
zmowi Edyty Przybysławskiej, życzliwości 
Beaty Brzozowskiej, Beaty Chełmińskiej
i Marcina Brzozowskiego, pomocy mery-
torycznej Jakuba Toporka oraz wsparciu 
technicznemu ze strony Kamila Stra-
wińskiego. A także, czy raczej – przede 
wszystkim – dzięki ogromnemu zapałowi 
utalentowanych artystów. Dziękujemy! 
Miejmy nadzieję, że to nie ostatnia nasza 
wspólna akcja.

Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć 
na stronie Urzędu Gminy oraz stronie Bi-
blioteki Gimnazjum na Facebooku.

Ewa Skórska,

Biblioteka Gimnazjum w Lesznie

Murale na mury!
Biblioteka Gimnazjum ZSP w Lesznie we współpracy z Ze-
społem Sportowo-Rekreacyjnym i pod patronatem Wójta 
Gminy Leszno zorganizowała 10 października br. „LEGAL-
NE GRAFFITI W LESZNIE – MUR’em ALL!”, czyli wspólne 
malowanie na murze przy hali sportowej.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Zaborowie

W tym roku, 21 września placówka 
hucznie obchodziła Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka. Na początek nauczycielki 

Przedszkole w Zaborowie od samego początku stara się 
urozmaicić dzieciom rok szkolny. Dlatego regularnie orga-
nizuje różnego rodzaju wycieczki i ciekawe imprezy.

obdarowały dzieci balonikowymi zabaw-
kami, m.in. pięknymi, kolorowymi kwia-
tami i zwierzątkami (szczególną atrakcją 

była ośmiornica). 
Jednak największą 
niespodzianką tego 
dnia okazały się dwa 
dmuchane zamki, na
których dzieci ska-
kały i zjeżdżały, ba-
wiąc się przy tym 
wyśmienicie. Przed-
szkolaki próbowa-
ły także swoich sił
w prowadzeniu mi-
niaturowych samo-
chodów. Może część 

z nich zostanie w przyszłości zawodowy-
mi kierowcami?

Zaledwie tydzień później, 28 wrze-
śnia na dzieci czekała kolejna atrakcja. 
Tego dnia przedszkolaki wyruszyły na 
wycieczkę do Gospodarstwa Agrotury-
stycznego w Feliksowie. Cztery najstarsze 
grupy miały okazję przespacerować się 
po kukurydzianym labiryncie, pobawić 
się na specjalnie przygotowanym placu 
zabaw i zjeść pyszne kiełbaski pieczone 
w piecu kafl owym. Największym zainte-
resowaniem cieszyły się oczywiście zwie-
rzęta: króliki, przyjaźnie nastawione psy,
a przede wszystkim konie, na których 
dzieci jeździły pod opieką sympatycznych 
instruktorów. Trenerzy zorganizowali rów-
nież pokaz oporządzania i siodłania koni, 
który bardzo zainteresował dzieci. 

I. Latoszek,

Publiczne Przedszkole w Zaborowie
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Azbest usunięto!
Czekamy na kolejne wnioski mieszkańców…

W 2015 roku usuwaniem azbestu z terenu gminy Leszno zajmowała się fi rma 
PHU „PIOTR” Piotr Jaczyński, posiadająca stosowne uprawnienia na demontaż, 
odbiór i transport odpadów niebezpiecznych. Oto parę danych o tegorocznej ak-
cji usuwania azbestu.

W czasie trwania umowy fi rma przeprowadziła demontaż eternitu na 6 obiek-
tach oraz z 23 posesji odebrano składowane odpady zawierające azbest.

Z terenu naszej gminy przetransportowano na składowisko odpadów łącznie 
5467 m2 wyrobów azbestowych, w tym 1209 m2 stanowiły pokrycia dachowe
z eternitu zdjęte przez fi rmę, natomiast pozostała liczba to przede wszystkim 
eternit odebrany od mieszkańców, którzy zdjęli go we własnym zakresie w latach 
ubiegłych. 

Powyższa akcja, w której mieszkańcy nie ponosili żadnych kosztów związanych 
z usuwaniem azbestu, została sfi nansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z budżetu gminy Leszno. 
Całkowity koszt usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leszno
w 2015 r. wyniósł 20 903,51 zł brutto.

Akcja usuwania azbestu będzie 

kontynuowana w przyszłym roku. 

Zachęcamy wszystkich mieszkań-

ców naszej gminy, którzy mają na 

swojej posesji wyroby zawierają-

ce azbest, do składania wniosków

o jego usunięcie. Wnioski będą 

przyjmowane przez Urząd Gminy 

od dnia 16 listopada 2015 r. do 15 

lutego 2016 r.

Przypominamy, że od 18 maja obo-
wiązuje nowelizacja ustawy „Prawo
o ruchu drogowym” i kodeksu karnego. 
W myśl nowych przepisów kierowcy, 
którzy przekroczyli prędkość w terenie 
zabudowanym o ponad 50 km/h, tracą 
prawo jazdy na 3 miesiące. W tym cza-
sie nie mogą prowadzić pojazdów. Jeśli 
złamią ten zakaz i zostaną skontrolowani 
(nawet gdy w danej chwili nie przekra-
czają szybkości), prawo jazdy zostanie za-
trzymane na 6 miesięcy. Starosta w myśl 
przepisów jest zobowiązany do wydania 
takiej decyzji. Jeśli również w wydłużo-
nym okresie kary kierowca nadal prowa-
dzi samochód, starosta wydaje decyzję 

o cofnięciu prawa jazdy. Kierowca wów-
czas musi ukończyć kurs i zdać ponownie 
egzamin. Dodatkowo art. 180a kodeksu 
karnego mówi, że jeśli kierowca w czasie, 
gdy był pozbawiony prawa jazdy, prowa-
dził samochód, to dokonał przestępstwa 
– policja wówczas przekazuje sprawę do 
prokuratury.

Jak dowiedzieliśmy się od st. asp. Ro-
berta Zaporskiego – Zastępcy Naczelni-
ka Wydziału Ruchu Drogowego KPP PWZ
z siedzibą w Starych Babicach, od począt-
ku obowiązywania nowych przepisów do 
22 października na terenie naszego po-
wiatu zatrzymano blisko 80 praw jazdy. 
Kilka osób złamało także trzymiesięczny 

zakaz prowadzenia pojazdów, zatrzyma-
no im zatem prawo jazdy na 6 miesięcy.

Kto nie lubi przepisów?
Najczęściej szybkość przekraczają 

młodzi kierowcy – mężczyźni w wieku 
20-27 lat, dużo rzadziej osoby starsze i ko-
biety. Kierowcy za szybko jeżdżą: drogą 
nr 579 (Leszno–Nowy Dwór Mazowiecki), 
nr 580 Leszno–Kampinos i drogą krajową 
nr 92 (ul. Poznańską) na terenie gminy 
Ożarów Mazowiecki. Na terenie naszej 
gminy szybkość najczęściej przekraczają 
na ul. Sochaczewskiej.

Policja odnotowuje jednak dobre 
skutki wprowadzenia nowelizacji ustawy. 
Zdaniem st. asp. Roberta Zaporskiego 
generalnie więcej kierowców niż przed 
rokiem jeździ zgodnie z przepisami. To 
ważne, ponieważ dzięki temu jest bez-
pieczniej na naszych ulicach. Wszystkim 
życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi!

Co kilka dni ktoś traci prawo jazdy!
Już blisko 80 kierowców straciło prawo jazdy na terenie na-
szego powiatu, ponieważ przekroczyli prędkość o ponad
50 km/h w terenie zabudowanym. Kilka z tych osób jechało 
za szybko ul. Sochaczewską w stronę Kampinosu.

Marcin Łada

Biała Sobota – 7 listopada
dokończenie ze str. 2

Tegoroczne hasło „Białej Soboty” brzmi 
„Żyj zdrowo i aktywnie!”. Jej celem jest za-
pobieganie chorobom cywilizacyjnym po-
przez propagowanie zdrowego stylu życia, 
poddawanie się okresowym badaniom 
profi laktycznym i prawidłowe odżywianie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
społeczności lokalnej, organizatorzy za-
pewniają bezpłatne konsultacje specja-
listów: alergologa-pulmonologa (spiro-
metria), dermatologa (dermatoskopijne 
badanie zmian skórnych), laryngologa 
(badanie słuchu),  okulisty (badanie ostro-
ści wzroku), ortopedy (badanie w kierun-
ku wykrycia wad postawy), fi zjoterapeu-
ty (badanie podoskopem – diagnostyka 
płaskostopia, dobór ćwiczeń korygują-
cych), a ponadto pomiar ciśnienia krwi
i badanie poziomu cukru we krwi.

Natomiast odpłatnie będzie można 
skorzystać z: doboru okularów korekcyj-
nych, doboru wkładek ortopedycznych, 
szczepień przeciwko grypie, oferty fi r-
my „Bioplanet” zajmującej się sprzedażą 
zdrowej żywności.

W akcję propagowania zdrowego i aktyw-
nego stylu życia włączyli się także uczniowie 
z Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie 
i zawodnicy klubu sportowego „Zaboro-
wianka”, których działania stanowią przyk-
ład do naśladowania dla rówieśników.

Odbieramy popioły
Informujemy, że od 05.10.2015 r.

za budynkiem Urzędu Gminy w Lesz-
nie będzie ustawiony specjalny kon-
tener na popiół z palenisk domo-
wych.
Popiół można dostarczać od ponie-

działku do piątku w godz. od 8:00 

do 16:00.



Rozkład jazdy autobusów  

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

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

Kolorem czerwonym oznaczono kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy.

Zmiana adresów e-mailowych 
kanalizacji i wodociągów

Od 1 listopada zmieniają się adresy e-mailowe Referatu Komunalnego – Działu 
Wodociągów i Kanalizacji. Nieaktualne są już adresy: dt@gzwik-leszno.pl oraz 
bok@gzwik-leszno.pl. 
Obecnie, chcąc wysłać e-mail, należy wpisywać: 
dt.wodociagi@gminaleszno.pl  oraz bok.wodociagi@gminaleszno.pl.

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

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

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

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

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

zaawansowana)

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

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

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

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

 Urząd Gminy Leszno

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

 Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. (22) 725-81-55

 Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych

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

 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

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

 Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
tel. 112 z każdego telefonu 

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

 Komenda Powiatowa Policji dla 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego

tel. (22) 752-80-00

 Rewir dzielnicowych w Lesznie 

mł. asp. Tomasz Zakościelny

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

tel. 600-997-645

 Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne 

w Kampinosie

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

 Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu tel. 
tel. (22) 725-51-11
fax. (22) 725-51-23

 Pogotowie Gazowe w Błoniu

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

 Pogotowie Energetyczne Pruszków

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

 W sprawie bezdomnych zwierząt

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

WAŻNE
TELEFONY

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


