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11 czerwca – Majówka Zaborowska. Cykliczna impreza organizowana 
przez Zespół Szkół Publicznych w Zaborowie. Co roku w programie wyda-
rzenia jest wiele atrakcji, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, ale dorośli 
również nie będą się nudzić.

12 czerwca – Koncert z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski w kościele 
parafii rzymskokatolickiej w Lesznie. 16 października koncert zostanie po-
wtórzony w kościele w Zaborowie. Wykonawca: Chór Filharmonii Narodo-
wej. Program: Gaude Mater Polonia, W.A. Mozart – Msza Koronacyjna KV 317. 
Szczegóły na str. 19.

18-19 czerwca – Motoserce 2016 – impreza w ramach ósmej edycji 
ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na brak 
cennego daru krwi w polskich szpitalach oraz propagowanie idei krwiodaw-
stwa. Miejsce: Park Rozrywki Julinek.

25 czerwca – IV Babicki Zlot Pojazdów Zabytkowych Babice–Leszno. 
Nie lada gratka dla miłośników motoryzacji. Podczas imprezy będzie można 
obejrzeć kilkadziesiąt zabytkowych samochodów, a także dawne pojazdy 
jednośladowe.

3-7 sierpnia – Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Lesznie. Gmina 
Leszno już po raz drugi jest współorganizatorem tego wydarzenia. Będzie 
to czwarta edycja festiwalu zainicjowanego przez Dom Kultury „Uśmiech” 
w Ożarowie Mazowieckim. Przewidziany jest udział zespołów ze Sri Lanki, 
Ghany, Hiszpanii, Czech i Polski.

HarMonograM FestIWaLu:
3 sierpnia, godz. 18.00 – koncert inauguracyjny w Józefowie, prezentacja 

zespołów przed Domem Kultury (ul. Fabryczna 15);
4 sierpnia, godz. 18.00 – parada ulicami Błonia, godz. 18.30 – koncert 

w Centrum Kultury w Błoniu;
6 sierpnia, godz. 17.00 – KONCERT W LESZNIE – stadion (ul. Szkolna 10);
7 sierpnia, godz. 10.30 – msza ekumeniczna w Sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego w Ożarowie Mazowieckim z udziałem wszystkich zespołów, godz. 
16.30 – koncert finałowy w Ożarowie Mazowieckim – boisko sportowe na 
Osiedlu Floriana.

Więcej informacji na temat festiwalowego koncertu w Lesznie przekażemy 
w późniejszym terminie. Już dzisiaj zapraszamy Państwa do udziału i zarezer-
wowania wolnego czasu na sobotni wieczór, 6 sierpnia. Autentyczne stroje ludo-
we i instrumenty, folklor z różnych zakątków świata, żywiołowa muzyka i śpiew 
w oryginalnym wykonaniu, wszystko na żywo! To warto zobaczyć i usłyszeć!

Krystyna Ziubińska

okładka: Cross z historią w tle.
                    Fot. Marcin Łada
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Z szybkością światła
Światłowodowa rewolucja w gminie Leszno…

Na terenie naszej gminy powstaje sieć internetowa, 
która wykorzystuje najnowsze światowe osiągnięcia 
w dziedzinie transmisji informacji. Światłowody – 
główny składnik sieci, pozwalają na przesyłanie danych 
z prędkością 1 gigabita/s w technologii FTTH (fiber to 
the home) – światłowód do domu. Dzięki temu roz-
wiązaniu możliwe będzie uzyskanie jeszcze większych 
przepustowości. Budowę szerokopasmowej sieci inter-
netowej realizuje firma SKYNET, którą kierują: miesz-
kaniec lesznowskiej gminy – Krzysztof Skorupski i Filip 
Bacciarelli. Poprosiliśmy Pana Krzysztofa o rozmowę.

– Kiedy powstała firma sKYnet?
– Rozpoczęliśmy działalność w 2002 r., 

początkowo zajmowaliśmy się sprzętem 
komputerowym. Rok później zaczęliśmy 
świadczyć dostęp do Internetu, stając 
się operatorem telekomunikacyjnym. 
W pierwszym okresie działalności firmy 
zajmowaliśmy się budową sieci interne-
towej na terenie Warszawy. Od 2004 r. 
rozpoczęła się budowa sieci zapewnia-
jącej dostęp do Internetu na teren miej-
scowości podwarszawskich. Na począt-
ku była to sieć budowana w technologii 
radiowej. Zasięg w pierwszym okresie 
funkcjonowania sieci sięgał od Warsza-
wy do wschodniej części naszej gminy. 
Wtedy z naszych usług mogli korzystać 
w gminie Leszno mieszkańcy Zaborowa, 
Wyględ, Feliksowa.

– Kiedy zaczęliście stosować świa-
tłowody?

– Pierwsze własne kable światłowodo-
we wybudowaliśmy w 2010 r. Wtedy był 
to tylko szkielet naszej sieci łączący sta-
cje bazowe, które dystrybuowały sygnał 
drogą radiową do abonenta. W 2014 r. 
rozpoczęliśmy realizację projektu budo-
wy sieci światłowodowej w technologii 
FTTH (światłowód do domu). Projekt 
współfinansowany był ze środków unij-
nych. Dzięki temu sieć światłowodowa 
powstała w Zaborowie, Feliksowie i Wy-
ględach. Aktualnie kontynuujemy bu- 

dowę sieci światłowodo-
wej ze środków własnych. 
W chwili obecnej łącza 
w technologii FTTH (świat- 
łowód do domu) na terenie 
gminy Leszno są dostępne 
w Zaborowie, Wyględach, 

Feliksowie, Zaborówku. Od czerwca będą 
dostępne w Lesznie i Wiktorowie. Rozpo-
czynamy tam świadczenie usług inter-
netowych dla klientów indywidualnych. 
Wcześniej z infrastruktury światłowodo-
wej korzystali już nasi klienci biznesowi, 
m.in. Dawtona, Medicor i Bioplanet.

– Jakie są plany rozbudowy sieci 
w lesznowskiej gminie?

– W czerwcu sieć FTTH będzie zakoń-
czona w Lesznie i Wiktorowie. W Lesznie 
podobnie jak wcześniej w Zaborówku 
i części Zaborowa budujemy sieć pod-
wieszoną na słupach PGE, co znacznie 
przyśpiesza pracę. Światłowody pod-
wieszane na słupach poprowadzone 
będą w Lesznie, m.in. przy al. Wojska Pol-
skiego i ulicach: Wspólnej, Sokołowskiej, 
Piekarskiej, Strażackiej, Szkolnej, Leśnej, 
Harcerskiej, Murarskiej, Podchorążych, 
Wrzosowej. Sygnał popłynie tam już na 
przełomie maja i czerwca. W nadcho-
dzących tygodniach sieć będzie działać 
także na ulicach zlokalizowanych za 
„Biedronką”, a zatem przy: Sienkiewicza, 
Żeromskiego, Słowackiego, Kochanow-
skiego, Broniewskiego i Mickiewicza.

Plany zakładają, że cała wschod-
nia część gminy do końca roku będzie 
dysponowała siecią światłowodową. 
W czerwcu zakończą się prace w Wikto-
rowie, a w ostatnim kwartale tego roku 
popłynie sygnał do mieszkańców Wólki. 

W czwartym kwartale tego roku zosta-
nie wybudowana sieć dostępowa w Ma-
rianowie i w Lesznie w ulicy Otuliny.

Kolejność realizacji inwestycji uzależ-
niona jest od liczby zainteresowanych 
osób w danej miejscowości.

Przez cały czas osoby zainteresowa-
ne usługami realizowanymi za pomocą 
światłowodu mogą się rejestrować na 
naszej stronie pod adresem www.sky-
net.net.pl/ftth.html.

– Czy mógłby Pan bardziej naświe-
tlić budowę sieci światłowodowej 
w Marianowie? to miejscowość o du-
żym potencjale rozwojowym…

– Wójt Gminy Andrzej Cieślak za-
sygnalizował nam duże zapotrzebo-
wanie na szybki dostęp do Internetu 
wśród mieszkańców Marianowa. Po 
przeanalizowaniu potencjału w Maria-
nowie podjęliśmy decyzję o budowie 
sieci FTTH również w tej miejscowości. 
Budowa sieci w Marianowie rozpocz-
nie się we wrześniu, będziemy tworzyli 
tam własną infrastrukturę teletechnicz-
ną podziemną. Obecnie trwają prace 
nad projektem. Budowa infrastruktury 
podziemnej jest standardem w nowo 
zurbanizowanym terenie, jest to jednak 
możliwe tylko wtedy, gdy pozostawione 
jest miejsce na instalacje teletechniczne 
w pasie drogowym. W przypadku naszej 
firmy jesteśmy w stanie przystąpić do 
budowy w okresie 3-4 miesięcy od roz-
poczęcia prac projektowych.

– Jak wygląda podziemne łącze in-
ternetowe?

– Pod ziemią prowadzi się dwie rury 
kanalizacji teletechnicznej, jedną dla 

Krzysztof Skorupski, właściciel firmy SkyNet
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kabla magistralnego, a drugą dla kabli 
abonenckich. Instalację tworzą także stu-
dzienki teletechniczne oraz szafki dystry-
bucyjne, w których następuje rozdziele-
nie sygnału do poszczególnych posesji.

– FttH oznacza światłowód do 
domu, czy możemy rozumieć to do-
słownie?

– Tak, jak najbardziej. Wykonujemy 
przyłącze kablem światłowodowym do 
samego domu klienta. Niezależnie od 
tego, czy będzie to linia napowietrz-
na, czy podziemna. Instalacja kończy 
się gniazdem abonenckim, do którego 
podłączamy terminal klienta. Urządze-
nie abonenta wyposażone jest w 4 por-
ty o przepustowości 1 Gb/s każdy, 2 por-
ty pozwalające na podłączenie telefonu 
stacjonarnego oraz router bezprzewo-
dowy. Umożliwia nam to świadczenie 
usługi superszybkiego Internetu, cyfro-
wej telewizji i telefonu.

– Dla większości internautów li-
czy się parametr szybkości sieci. Jak 
firma sKYnet podchodzi do tego za-
gadnienia?

– Oferujemy różne prędkości, w za-
leżności od wymagań klientów. Zaczy-
namy od 25 Mbit/s, poprzez 60, 120, 
250 Mbit/s, aż do 1 Gbit/s. Światłowo-
dowy Internet umożliwia błyskawiczne 
pobieranie danych, filmów w wysokiej 
rozdzielczości, muzyki oraz granie w gry 
online. Wszystko bez żadnych limitów, 
dostępne od razu po kliknięciu. Możli-
wości są nieograniczone.

– Po co stosuje się tak wielkie pręd-
kości przesyłu danych?

– Ponieważ zapotrzebowanie na co-
raz większe przepływności stale rośnie. 
Jeszcze kilka lat temu wystarczało nam 
łącze 1 Mb/s. Dzisiaj standardem są łącza 
100 Mb/s. Nasza firma oferuje już łącze 
o przepustowości nawet 1 Gb/s. Główną 
przyczyną zapotrzebowania na większe 
prędkości są treści multimedialne, z któ- 
rych korzystamy za pomocą Interne-
tu. Rozwijają się technologie związane 
z Video on Demand (filmy na żądanie), 
pojawiają się dystrybutorzy oferujący 
filmy w rozdzielczości 4K. Zatem zasto-
sowanie łączy światłowodowych daje 
najszybszy dostęp do Internetu w chwili 
obecnej i pewność, że w przyszłości bę-
dziemy nadążać za rosnącymi potrzeba-
mi klientów. Do tej pory nie wynalezio-
no szybszego medium transmisyjnego 

niż światłowód. Tu dane płyną z prędko-
ścią światła.

– Czy każdy może się podłączyć do 
sieci światłowodowej?

– W tych ulicach, gdzie mamy wybu-
dowaną sieć, mogą się podłączyć wszyst-
kie zainteresowane osoby. Na niektórych 
terenach równolegle świadczymy usługi 
drogą radiową. Jednak ten sygnał, ze 
względu na duże ilości drzew, nie pro-
paguje się odpowiednio. Sygnał radiowy 
potrzebuje bowiem bezpośredniej wi-
doczności anten.

– Dlaczego posiadanie dobrego łą-
cza internetowego jest dziś tak istot-
ne?

– Internet jest potrzebny na co dzień. 
Stał się dla nas naturalnym łącznikiem 
ze światem zewnętrznym. Większość 
spraw możemy załatwić przez Internet. 
Korzystamy z bankowości interneto-
wej, robimy zakupy, załatwiamy sprawy 
w urzędach, szukamy informacji na każ-
dy temat. Spotkałem się kiedyś z okre-
śleniem, że jeżeli czegoś nie ma w Inter-
necie, to znaczy, że nie istnieje. Wiedzą 
o tym zwłaszcza młode osoby, dla któ-
rych łącze internetowe jest niezbędne. 
Powiem żartobliwie – młodzież mogłaby 
przeżyć dwa dni bez wody, ale nie bez 
Internetu. Z moich obserwacji wynika, 
że im użytkownik jest młodszy, tym na-
turalniej wykorzystuje możliwości nowo-
czesnej techniki. Niektórzy klienci dzięki 
łączom internetowym zarządzają całym 
swoim domem z inteligentną instalacją. 
Mogą np. zdalnie włączyć podlewanie 
ogrodu, zapalić światło, zamknąć okna 
przed deszczem. Możliwości są nieogra-
niczone. Łącza o dużej przepływności 
umożliwiają również monitoring wizyjny 
budynku na zewnątrz, jak i wewnątrz – 
np. niektórzy w ten sposób sprawdzają, 
jak niania zajmuje się dziećmi. O ile za-
rządzanie inteligentnym domem nie wy-
maga dużego pasma, to już monitoring 
potrzebuje dużej przepustowości i stabil-
ności łącza. Zdalna kontrola domu staje 
się coraz powszechniejsza.

– Jak wiele urządzeń można podłą-
czyć, będąc indywidualnym odbiorcą?

– Na terenie posesji sygnał można 
podłączyć do nieograniczonej liczby urzą-
dzeń. Należy jednak pamiętać, że podłą-
czenie wielu urządzeń do sieci zwiększa 
zapotrzebowanie na przepustowość łą-
cza. Standardowe kilkanaście megabitów 

może nie wystarczyć. Wtedy warto wziąć 
pod uwagę wyższe pasmo z naszej oferty; 
wówczas mamy gwarancję, że wszystkie 
urządzenia będą działały szybko i spraw-
nie. Wystarczy również pasma dla naj-
młodszych odbiorców grających w gry 
online z graczami z całego świata.

Typowe dla naszych czasów jest to, 
że najbardziej wymagającymi klientami, 
jeśli chodzi o nowe technologie, są dzie-
ci. Wiem o tym, ponieważ mój 12-letni 
syn Łukasz ciągle pyta mnie o nowe 
rozwiązania, a w wolnym czasie z zami-
łowaniem gra online z kolegami.

– Czy jesteście zależni od sieci 
energetycznej?

– Technologia GPON, którą stosujemy, 
w bardzo małym stopniu jest uzależniona 
od zasilania, ponieważ sygnał rozdzie-
lany jest pasywnie. Podłączenia do sieci 
energetycznej wymaga jedynie punkt 
dystrybucyjny i urządzenie abonenckie, 
a do obsłużenia całej gminy wystarczą 
tylko dwa punkty dystrybucyjne, które 
są zabezpieczone UPS-ami podtrzymują-
cymi pracę urządzenia przez 3-4 godziny 
po zaniku zasilania z sieci. Jeśli zdarzy się 
dłuższa awaria prądu, to punkt dystrybu-
cyjny zasilany będzie z generatora. Unie-
zależniliśmy się też od awarii łączy inter-
netowych u pojedynczych operatorów. 
Mamy obecnie kilkanaście punktów styku 
ze światowymi operatorami telekomuni-
kacyjnymi. W rezultacie awaria u jednego 
z operatorów internetowych nie powo-
duje awarii u nas, sygnał płynie dalej.

– Zaczął Pan wprowadzać najnow-
sze technologie w swojej rodzinnej 
miejscowości. Czy to sentyment do 
tych terenów?

– Chciałem zrobić coś dla mojej naj-
bliższej okolicy, urodziłem się w Felikso-
wie, gdzie nadal mieszkam, chodziłem 
do szkoły w Zaborowie. Sentyment do 
tych miejsc jest zatem sprawą naturalną. 
Sieć światłowodowa najpierw pojawiła 
się w Zaborowie i Feliksowie, a później 
rozwijaliśmy ją w kierunku Warszawy.

Zdajemy sobie sprawę, że rozwój 
technologii cyfrowej będzie postępował 
przez kolejne lata i zapotrzebowanie 
na łącza szerokopasmowe z punktu wi-
dzenia gospodarstw domowych będzie 
rosło. Łącza światłowodowe, które stosu-
jemy, dają gwarancję sprostania wyzwa-
niom rozwijającej się techniki cyfrowej.

Rozmawiał Marcin Łada



INFORMATOR GMINY LESZNO    CZERWIEC 2016 – 2 (16) 5

Z GMINY

OGŁOSZENIE
W Dzienniku urzędowym Wo-

jewództwa Mazowieckiego dnia 
7 marca 2016 r. opublikowano: 

 pod numerem 2192 uchwałę 
nr XIX/114/2016 zmieniającą uchwa-
łę w sprawie określenia kryteriów re-
krutacji do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkole 
podstawowej, dla których Gmina Lesz-
no jest organem prowadzącym.

W Dzienniku urzędowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego dnia 
13 kwietnia 2016 r. opublikowano:

 pod numerem 3442 uchwałę 
nr XX/120/2016 w sprawie przyję-
cia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie Gminy 
Leszno w 2016 roku.

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

31 marca 2016 r. odbyła się XX 
sesja rady gminy Leszno, na której 
podjęto uchwały w sprawie: zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Leszno na lata 2016–2022; zmiany 
Uchwały Budżetowej Gminy Leszno 
na rok 2016; zatwierdzenia taryf za 
dostarczanie wody i odprowadzanie 
ścieków w Gminie Leszno na okres od 
1 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2017 
roku. Ponadto radni podjęli uchwałę 
w sprawie przyjęcia programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Leszno w 2016 roku. 
Następna uchwała dotyczyła odmowy 
przystąpienia do scalenia i podziału nie-

ruchomości. Podjęto również uchwałę 
w sprawie planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycie-
li oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2016 roku za 
kształcenie nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach prowa-
dzonych przez Gminę Leszno. Kolejne 
uchwały dotyczyły przyjęcia: 

  sprawozdania z działalności Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Lesznie za 
2015 rok; 

   sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 
rok 2015 i planu pracy na 2016 rok;

  sprawozdań z działalności Komisji za 
2015 rok; 

  planów pracy Komisji na 2016 rok. 

Z prac Rady
Gminy Leszno

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

U.G. Leszno

Od lewej: Edmund Waleriańczyk, Przewodniczący RG Leszno Lesław 
Kuczyński i Wójt Gminy Andrzej Cieślak

27 kwietnia 2016 r. odbyła się XXI 
sesja rady gminy Leszno, zwołana na 
wniosek Wójta w trybie nadzwyczaj-
nym. Podjęto na niej uchwałę w spra-
wie nadania tytułu „Honorowego Oby-
watela Gminy Leszno” Panu Edmundowi 
Waleriańczykowi, autorowi znakomi-
tych książek o historii Leszna i Cukrowni 
Michałów, zasłużonemu mieszkańcowi 

naszej gminy. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 
uchwałę w sprawie nadania tytułu. Panu Edmundowi 
wręczono Akt Nadania wygrawerowany na pamiątko-
wej tabliczce oraz kwiaty. Odznaczony tytułem wy-
głosił piękne i wzruszające przemówienie dotyczące 
najważniejszych wartości w życiu człowieka. Podczas 
uroczystości obecni byli między innymi bliscy Pana 
Edmunda, delegacja fundacji Memento Mori, radni 
oraz sołtysi.
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Inwestycje gminne
Przebudowy ulic topolowej 
i Kwiatowej

W marcu 2016 roku Urząd Gminy Lesz-
no ogłosił przetarg nieograniczony na 
zadanie pn. „Przebudowa ulicy Topolowej 
we wsi Grądy”. Do przetargu zgłosiło się 
sześć firm budowlanych. W wyniku prze-
prowadzonego postępowania przetar-
gowego jedna oferta została odrzucona, 
a najkorzystniejszą ocenę z punktu widze-
nia kryteriów oceny ofert z najwyższą licz-
bą punktów uzyskała firma BUD-BRUK Za-
kład Robót Drogowych z Pruszkowa. Cena 
zaoferowana za wykonanie przebudowy 
ulicy wynosi 1 450 921,68 zł.

Firma wykona zadanie w systemie 
dwuletnim. Odcinek zaplanowany do bu-
dowy ma prawie 1,3 km. Na podbudowie 
z kruszywa drogowego zostanie ułożona 
nawierzchnia bitumiczna, wjazdy na po-
sesje ułożone będą z kostki betonowej. 
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
pieszych i pojazdów wydzielony zosta-
nie pas dla pieszych i rowerzystów. Na 
odcinku o długości około 600 m, w miej-
scu, gdzie zabudowa mieszkaniowa jest 
najgęstsza, ustanowiona zostanie strefa 
ruchu 30 km/h. Zamontowane zostaną 
poziome i pionowe znaki i urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu.

Prace budowlane firma BUD-BRUK 
rozpocznie w czerwcu. Termin zakończe-

Wizualizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego w Lesznie

nia realizacji tej inwestycji zaplanowano 
na 30 maja 2017 r. Z budową ulicy zwią-
zane będą utrudnienia w ruchu, za co 
przepraszamy oraz prosimy o cierpliwość 
i wyrozumiałość.

Firma BUD-BRUK wygrała również 
przetarg na realizację II etapu budowy 
ulicy Kwiatowej w Lesznie. Zadanie to 
jest kontynuacją przebudowy ulicy Ja-
śminowej. Wybudowany został odcinek 
o długości 78 m w kostce betonowej 
wraz z wjazdami na posesje, systemem 
odwodnienia, chodnikiem oraz pozio-
mymi i pionowymi znakami i urządzenia-
mi bezpieczeństwa ruchu. 

Koncepcja przebudowy 
kompleksu rekreacyjno- 
-sportowego w Lesznie

Dla wielu mieszkańców naszej gminy 
bardzo ważne jest aktywne spędzanie 
wolnego czasu. Z myślą o nich w ostat-
nich latach rozszerzamy ofertę Zespołu 
Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie. 
W harmonogramie zajęć znajdują się 
między innymi tenis ziemny, lekka atle-
tyka, piłka koszykowa, piłka siatkowa, 
piłka nożna, sztuki walki i kolarstwo gór-
skie. Formę można doskonalić także na 
siłowni czy zajęciach pilates. 

Istnieje potrzeba modernizacji oraz 
rozbudowy kompleksu sportowego 

w Lesznie i w związku z tym została 
opracowana koncepcja zagospodaro-
wania terenu działki Zespołu Sportowo- 
-Rekreacyjnego oraz terenu przy Zespo-
le Szkół Publicznych w Lesznie. 

Na powierzchni blisko trzech hekta-
rów znajdą się m.in. pełnowymiarowe 
boisko do piłki nożnej, boisko pomocni-
cze w miejscu starej hali sportowej wraz 
z budynkiem technicznym, z szatniami, 
magazynem oraz sanitariatami, boisko 
do piłki plażowej, bieżnia, skocznia do 
skoku w dal, zewnętrzna siłownia fitness, 
trybuny. W miejscu starej nieczynnej hy-
droforni zaprojektowano korty tenisowe 
– dwa zadaszone i jeden odkryty, które 
łącznikiem zostaną połączone z nową 
pełnowymiarową halą sportową wraz 
z kompleksem pomieszczeń magazyno-
wych, technicznych, sanitarnych, salami 
do ćwiczeń i pomieszczeniami dla admi-
nistracji kompleksu. 

Zadanie to opiewa na kilkanaście mi-
lionów złotych i jego realizacja rozłożo-
na będzie na kilka lat. Priorytetem jest 
wykonanie projektu technicznego hali 
sportowej wraz z kosztami i uzyskanie 
pozwolenia na budowę obiektu, co po-
zwoli z kolei na aplikowanie o dofinanso-
wanie zadania ze środków Ministerstwa 
Sportu i innych źródeł.

UG Leszno
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ZMIaNY
W OPŁaTaCH 

Za WODę I ŚCIEKI
W związku z uchwałą podjętą przez 

Radę Gminy od 1 maja tego roku zmia-
nie uległa wysokość stawek za dostar-
czanie wody i odprowadzanie ścieków. 
Nowa stawka za dostarczanie wody dla 
gospodarstw domowych wynosi 2,66 zł, 
czyli o 58 gr mniej niż stawka do tej pory 
obowiązująca. Stawka za odprowadza-
nie ścieków dla gospodarstw domowych 
wynosi 6,66 zł, czyli, po uwzględnieniu 
dopłaty z budżetu gminy, o 14 gr więcej 
niż stawka dotychczas obowiązująca. 
Dzięki tej uchwale łączny koszt opłat za 
wodę i ścieki jest  mniejszy o 44 gr za 
metr sześcienny.

UG Leszno

Gmina Leszno bierze udział w konkursie „Nestlé porusza Polskę”! 
Nagrodą jest siłownia zewnętrzna. Wygrają gminy, które zdobędą 
najwięcej głosów w głosowaniu internetowym w swoim wojewódz-
twie, rywalizacja jest więc bardzo zacięta. Prosimy Mieszkańców 
i Sympatyków gminy Leszno o pełną mobilizację i codzienny udział 
w głosowaniu (do 6 lipca).

Głosujemy na stronie:
www.nestleporusza.pl/glosowanie/czarnów

Firma NIVEA organizu-
je kolejną akcję „Podwór-
ko NIVEA”. W zeszłym 
roku pokazaliśmy, ile mo- 
żemy zdziałać wspólnie, 
i wywalczyliśmy plac za-
baw przy ul. Fabrycznej 
w Lesznie.

W tym roku zgłoszona 
została lokalizacja przy 
ul. Jana Kujawskiego 
w Zaborowie, w sąsiedztwie boiska do piłki nożnej. Tak jak w ubiegłym roku, 
NIVEA wybuduje 40 placów zabaw w lokalizacjach, które zdobędą największą 
liczbę głosów.

Głosujemy do 30 czerwca na stronie www.nivea.pl/podworko2016. Każdego 
dnia można oddać jeden głos na wybraną lokalizację.

Wygrana w konkursie zależy przede wszystkim od wspólnego zaangażo- 
wania i aktywnego codziennego głosowania.

Konkurs „Pracuj Bezpiecznie”

Walczymy
o siłownię zewnętrzną!

Możemy wygrać kolejne 
podwórko Nivea!

14 kwietnia 2016 r. Placówka tere-
nowa Kasy rolniczego ubezpiecze-
nia społecznego w Błoniu, wspólnie 
z urzędem gminy Leszno, ochotniczą 
strażą Pożarną w gawartowej Woli 
i Mazowieckim ośrodkiem Doradztwa 
rolniczego, zorganizowała w remi-
zie strażackiej osP gawartowa Wola 
szkolenie oraz kolejną edycję konkur-
su wiedzy z zakresu BHP pt. „Pracuj 
Bezpiecznie”.

Konkurs jest adresowany do rolników 
i ich rodzin. Jego celem jest upowszech-
nianie wśród ubezpieczonych rolników 
wiedzy z zakresu ekologii, ochrony zdro-

wia i życia w gospodarstwach rolnych, 
zapobieganie wypadkom w gospodar-
stwach rolnych oraz zmniejszenie skut-
ków degradacji środowiska naturalnego 
spowodowanej działalnością rolniczą. 
W konkursie brało udział 17 rolników 
z terenu gminy Leszno.

Najlepsze wyniki uzyskały: I miejsce 
– Bożenna Tomaszewska z miejscowo-
ści Gawartowa Wola; II miejsce – Stefa-
nia Księżyk z miejscowości Podrochale; 
III miejsce – Elżbieta Lipińska z miejsco-
wości Gawartowa Wola.

Laureaci konkursu i pozostali uczestni-
cy otrzymali nagrody ufundowane przez 
KRUS i Urząd Gminy w Lesznie.

W trakcie spotkania 
zorganizowano także pro-
fesjonalny pokaz udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej w wykonaniu 
druhów z OSP Zaborów.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczest-
nikom spotkania za wzięcie udziału 
w konkursie, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gawartowej Woli serdecznie dziękuje-
my za udostępnienie lokalu.

Gratulujemy tegorocznym Laureatom 
wspaniałej wiedzy, a chętne osoby, które 
na co dzień wykorzystują swoją wiedzę 
rolniczą w praktyce, gorąco zachęcamy do 
udziału we wszystkich konkursach organi-
zowanych we współpracy z PT KRUS.
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We wtorkowy poranek kościół był 
wypełniony po brzegi. Stawiły się Poczty 
Sztandarowe wszystkich pięciu jedno-
stek OSP z gminy Leszno, wraz z licznymi 
reprezentacjami straży. Obecny był rów-
nież Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół 
Publicznych z Zaborowa. Wśród wiernych 
nie zabrakło przedstawicieli samorządu 
gminy Leszno, we Mszy św. uczestniczy-
li m.in.: Zastępca Wójta Gminy Grzegorz 
Banaszkiewicz, Wiceprzewodnicząca Ra- 
dy Gminy Ewa Latoszek oraz radne – Ma-
rianna Malarowska, Halina Dąbrowska, 
Halina Dmoch i Teresa Kołecka.

Tego dnia wiernych w zaborowskiej 
świątyni zgromadziło kilka okoliczności: 

Święto Konstytucji 3 Maja w Zaborowie
3 maja w kościele w Zaborowie odprawiono uro-
czystą, patriotyczną Mszę Świętą, przewodniczył 
jej ks. prałat Konstanty Kordowski – proboszcz Pa-
rafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Święto Matki Bożej Kró-
lowej Polski, wigilia Dnia 
św. Floriana – patrona 
strażaków, 225. rocznica 
uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja, a także 1050. 
rocznica Chrztu Polski 
i obchody Roku Miło-
sierdzia. Ks. Kordowski 
wymienił wszystkie te 
rocznice i przypomniał 
słowa naszego Świętego 
Papieża – Jana Pawła II: 
„podejmijcie to dziedzic-
two, któremu na imię 
Polska”. Ks. proboszcz 

podczas kazania wspomniał wiele istot-
nych wydarzeń z trudnej i bolesnej historii 
Polski. Stwierdził jednak, że zawsze z hi-
storycznych opresji wychodziliśmy zwy-
cięsko. Przypomniał także postać ks. kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, który jako 
jeden z pierwszych zaczął budzić nadzieję 
w narodzie. Różne tragiczne okoliczno-
ści zawsze jednoczyły Polaków (śmierć 
Papieża, tragedia smoleńska), jednak po 
pewnym czasie zawsze znajdował się 
ktoś, komu zależało na tym, aby zniszczyć 
to, co piękne i wspaniałe w naszym naro-
dzie. Co nam zostaje, jeśli nie zawierzyć 
Bogu? – Maryjo, Królowo Polski – módl się 
za nami – powiedział na zakończenie ks. 
Kordowski.                             Tekst i fot. M.Ł.

Nowe komputery 
w świetlicy „Promyk”

W maju do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Promyk” zaku-
piono 5 zestawów komputerowych wraz z pełnym oprogramowa-
niem. Dotychczas dzieci korzystały z przestarzałego sprzętu, któ-
ry nie mógł dłużej spełniać swojego zadania. Dzięki zakupionym 
komputerom zyskały nowe możliwości nauki i zabawy. W trosce 
o bezpieczeństwo i komfort podopiecznych „Promyka” w najbliż-
szym czasie świetlica zostanie wyposażona także w nowe meble 
(stoły, krzesła, regał).

UG Leszno
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Ogień Ducha Świętego w Zaborowie
14 kwietnia, w 1050. rocznicę Chrztu Polski Ogień Ducha Świę-
tego przeszedł przez cały kraj. Zapalono go również w naszej 
gminie, w Zaborowie.

7 maja w Świetlicy w Lesznie odbyło się uroczyste spotkanie 
poświęcone jubileuszowi 110-lecia Parafii św. Jana Chrzciciela 
i Matki Bożej Różańcowej Kościoła Starokatolickiego Mariawi-
tów w Lesznie.

W godzinach wieczornych zapłonęły 
ogniska od Tatr aż po Bałtyk – symboli-
zowały Ogień Ducha Świętego rozpalony 
z okazji rocznicy Chrztu Polski. Inicjatywę, 
której celem było okazanie przywiązania 
do ponadtysiącletniej tradycji chrześcijań-
skiej, podjęli wspólnie członkowie Związ-
ku Podhalan i Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedsięwzięciu patronowali Prymas 
Polski arcybiskup Wojciech Polak oraz 
arcybiskup Sławoj Leszek Głódź – de-
legat Konferencji Episkopatu Polski do 
spraw duszpasterstwa strażaków.

Ogień zapłonął najpierw o godz. 20.00 
przy krzyżu na Giewoncie, następnie co 

Kapłan Dominik Miller wygłosił pre-
lekcję na temat genezy mariawityzmu, 
a dr Sławomir Gołębiowski opowiedział 
o historii Parafii Kościoła Starokatolickie-
go Mariawitów w Lesznie.

Ks. biskup naczelny mariawitów Marek 
M. Karol Babi podziękował za zorganizo-
wanie jubileuszu. Podczas spotkania głos 
zabrali także: proboszcz parafii rzymsko-
katolickiej ks. Piotr Laskowski oraz Wójt 
Gminy Leszno Andrzej Cieślak, który zło-
żył życzenia z okazji jubileuszu.

5 minut był rozpalany w kolejnych regio-
nach kraju. O 20.35 dotarł aż do Bałtyku, 
gdzie rozpalono go m.in. w Jastrzębiej 
Górze.

Podczas tej akcji Polskę podzielono na 
6 sektorów – powiat warszawski zachod-
ni, w którym znajduje się gmina Leszno, 
znalazł się w jednym sektorze z woje-
wództwami: mazowieckim, wielkopol-
skim i lubuskim. Wspólny czas rozpalenia 
ognisk w naszym regionie określono na 
godz. 20.20.

Teren lesznowskiej gminy reprezen-
towała jednostka z Zaborowa. Strażacy 
pod wodzą Naczelnika OSP Zaborów 
dh. Pawła Kopcia rozpalili ogień na łące 

naprzeciwko remizy. Niektórzy kierow-
cy przejeżdżających obok samochodów 
pozdrawiali klaksonami druhów.

Łącznie w naszym powiecie w jubile-
uszowej akcji uczestniczyło 15 jednostek 
OSP. Starosta Jan Żychliński i Prezes Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Powiecie Warszawskim Zachodnim dh 
Andrzej Wasilewski serdecznie dziękują 
za udział w tym przedsięwzięciu.       M.Ł.

W części artystycznej wystąpili: Mło-
dzieżowy Chór Kościoła Starokatolic-
kiego Mariawitów i orkiestra dęta pod 
kierunkiem Bernarda Olosia. Spotkaniu 
towarzyszyła wystawa pamiątek histo-
rycznych związanych z parafią. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkową bro-
szurę.

Obchody jubileuszu poprowadziła 
Dyrektor Świetlicy Krystyna Ziubińska. 
Wśród gości obecni byli także Starosta 
PWZ Jan Żychliński i Przewodniczący 

Rady Gminy Leszno Lesław Ku-
czyński.

Następnego dnia w kościele 
mariawickim w Lesznie odpra-

110 lat Mariawityzmu w Lesznie

wiono uroczystą Mszę św. wraz z proce-
sją z Najświętszym Sakramentem i cho-
rągwiami. Podczas Mszy ks. proboszcz 
Grzegorz M. Dominik Miller również 
wspominał jubileusz parafii.

M.Ł.

ks. proboszcz Grzegorz 
M. Dominik Miller

ks. biskup Marek
M. karol Babi
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Gośćmi honorowymi imprezy byli we-
terani walk w Puszczy Kampinoskiej. Na 
ich cześć przedszkolaki zaprezentowały 
program artystyczny, a Wójt Gminy Lesz-
no Andrzej Cieślak wręczył Bohaterom 
pamiątkowe medale.

O godzinie 10. rano blisko 300 za-
wodników wystartowało w III Biegu 
Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK, 

na dystansie 10 km. Starterem biegu 
był kombatant Wacław Górski (strzelec 
w czasie Powstania Warszawskiego). Tego 
dnia dzieci i mło- 
dzież rywalizowały 
w 10 Małych Bie-
gach Pamięci, a całe 
rodziny brały udział 
w grze terenowej „Par-
tyzanckim szlakiem”. 
Wręczono nagrody 
w rozegranych wcze-
śniej konkursach: his- 
torycznym, literackim 
i plastycznym.

Imprezę wzbogaciła inscenizacja 
historyczna zorganizowana przez Fun-
dację Niepodległa Rzeczpospolita Kam-

pinoska – rekonstruk-
torzy przedstawili atak 
żołnierzy Grupy Kam-
pinos na niemiecki 
posterunek graniczny 
(wachę) w Aleksan-
drowie. Dioramy ob-
razujące obozowisko 
partyzanckie, niemiec-
ki sztab polowy i obóz 
żołnierzy węgierskich 
z pewnością dodały 
klimatu całemu wyda-
rzeniu.

Na specjalnie przy-
gotowanych stoiskach uczestnicy mogli 
kupić różne akcesoria militarne. Mieli 
także możliwość zapoznania się z pracą 
Centralnego Ośrodka Medycyny Skażeń, 
zwiedzenia wozów bojowych oraz spo-
tkania z harcerzami i harcerkami ZHR. 

Nie zabrakło smacznego jedzenia: do-
minowała oryginalna kuchnia węgierska, 
ale można było spróbować grochówki 
i spaghetti z „Pierogarni” w Babicach, 
kiełbasek z „OSP Podpalacz” i pysznych 
domowych ciast. Pogoda dopisała i spę-
dziliśmy razem naprawdę dobry dzień.

Byli z nami: z ramienia MON płk Ro-
bert Głąb – Dowódca Garnizonu Warsza-
wa, Jan Żychliński – Starosta PWZ, Moni-
ka Ciurzyńska – Wójt Gminy Kampinos, 
Andrzej Cieślak – Wójt Gminy Leszno 
– główny organizator i sponsor imprezy, 
Marcin Łada – Wiceprezes Związku Ofi-
cerów Rezerwy RP, Dyrektorzy placówek 
oświatowych znajdujących się na terenie 
gminy Leszno. 

Podziękowania składamy wszystkim 
koordynatorom i wolontariuszom, bez 
których zaangażowania impreza nie mo-
głaby się odbyć.

Edyta Przybysławska

Wyniki wszystkich biegów organizowa-
nych tego dnia w Lesznie dostępne są na 
stronie internetowej http://crosszhistoria.pl/.

21 maja, już po raz trzeci, mieliśmy zaszczyt gościć mieszkańców 
gminy Leszno i osoby z całej Polski na wyjątkowej imprezie spor-
towo-historycznej poświęconej pamięci żołnierzy Grupy Kampinos 
aK. Wydarzenie odbyło się w scenerii „Gościńca Julinek” i Kampi-
noskiego Parku Narodowego.

Cross z historią w tle
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Trasę wyznaczono na szlakach Kampi-
noskiego Parku Narodowego. Sygnał do 
startu dał Pan Wacław Górski – kombatant.

W kategorii OPEN kobiet zwyciężyła 
mieszkanka naszej gminy Agnieszka Ko-
walczyk z czasem 42 minuty 16 sekund 
(drużyna „Nie bądź łoś, zrób coś”). Dru-
gie miejsce zajęła Ewelina Sobocińska 
(Orzysz; czas: 45 minut 28 sekund), trze-
cie Ola Pucek-Mioduszewska („Ortoreh 
Team”; czas: 45 minut 47 sekund). Miej-
sce tuż za podium zajęła mieszkanka 

naszej gminy Marta Bażyńska („Nie bądź 
łoś, zrób coś”; czas: 46 minut 17 sekund).

Zwycięzca w kategorii OPEN mężczyzn 
Sylwester Kuśmierz ukończył wyścig 
z czasem 35 minut 35 sekund (drużyna 
„Byledobiec”). Drugie i trzecie miejsce 
zajęli kolejno Arkadiusz Łęczycki (Prusz-
ków; 35 minut 50 sekund) i Tomasz Mi-
kulski (KAMPINOS; 35 minut 51 sekund).

Wśród kobiet z gminy Leszno najlep-
sze były kolejno: Agnieszka Kowalczyk 
(42 minuty 16 sekund), Marta Bażyńska 

(46 minut 17 sekund) i Justyna Michalak 
(50 minut 21 sekund). Wszystkie te za-
wodniczki reprezentowały drużynę „Nie 
bądź łoś, zrób coś”.

Wśród mężczyzn najlepsi w naszej 
gminie byli kolejno: Konrad Czechowski 
(Warszawa; 43 minuty 7 sekund), Dawid 
Khan („Nie bądź łoś, zrób coś”; 44 minu-
ty 20 sekund) i Artur Drygalski („Meep 
Meep”; 46 minut 46 sekund).

Najstarszy zawodnik tegorocznego Bie-
gu Pamięci miał 74 lata, najmłodszy 16.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom 
i wszystkim uczestnikom! Jesteśmy dum-
ni ze świetnych wyników mieszkańców 
naszej gminy. Dziękujemy, że byliście 
z nami!

Do zobaczenia za rok!

Jedną z głównych atrakcji „Crossu z historią w tle” także w tym 
roku był bieg na 10 km. Na starcie stanęło 276 osób: 67 kobiet, 
209 mężczyzn. Wśród zawodników znalazło się 39 mieszkańców 
naszej gminy (15 kobiet, 24 mężczyzn).

III Bieg Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos aK
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W Świetlicy działającej w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Lesznie we wtorki 
w godz. 16.00-18.00 odbywają się bez-
płatne zajęcia dla przedszkolaków 
i dzieci w wieku szkolnym.

Program warsztatów zorganizowa-
ny jest wokół kręgów tematycznych. 
W okresie zimowym poznawaliśmy „świat 
w zimowej szacie”, wiele radości spra-
wiało nam odkrywanie, ile barw, odcieni 
i dźwięków niesie zimowa przyroda. Uroz-
maicaliśmy sobie czas, organizując mini-
teatr i odgrywając znane baśnie za po-
mocą własnoręcznie wykonanych lalek. 
Z nadejściem wiosny powitaliśmy z rado-
ścią budzącą się do życia przyrodę, ptaki 
i kwiaty, a na warsztatach plastycznych 
z prostych elementów, takich jak łyżecz-
ka, bibułka czy patyczek, wykonywaliśmy 
zające, bociany, krokusy. Poza propono-
wanymi zajęciami niektórzy uczestnicy 
realizowali prace według indywidualnych 

„aKTYWNI – KREaTYWNI”
– twórcze warsztaty w Świetlicy w Lesznie

Sukces par tanecznych z Leszna

Naszym tancerzom gratulujemy zdoby-
tych medali, życzymy także powodzenia 
w kolejnych turniejach i konkursach oraz 
wytrwałości w dążeniu do celu, ponieważ 
wiemy, że do osiągnięcia sukcesu potrze-
ba zarówno talentu, jak i wytężonej pracy.

Krystyna Ziubińska
Dyrektor Świetlicy w Lesznie

17 kwietnia pary taneczne z zespołu Flexi Dance ze Świe-
tlicy w Lesznie – pod kierunkiem instruktorów Katarzyny 
Wołowiec i Miszy Steciuka – uczestniczyły w Wojewódzkim 
Turnieju Tańca Sportowego „ESKULaP” w Łodzi, zorganizo-
wanym pod patronatem Federacji Tańca Sportowego.

projektów. Własna ek- 
spresyjna twórczość 
pokazuje, ile mamy 
pomysłów na sztukę! 
Ponadto nasze zaję-
cia rozpoczynały się 
zabawami integracyj-
nymi, w ten sposób 
poznawaliśmy naw- 
zajem swoje imiona, 
zainteresowania oraz 
nawiązywaliśmy dob- 
re kontakty. W naj-
bliższych miesiącach 
będziemy rozwijać 
naszą aktywność mię-
dzy innymi wokół tematu „W ogrodzie 
pełnym dźwięków”.

Planujemy także wykonanie laurek 
i drobnych upominków dla rodziców z oka-
zji ich świąt oraz zajęcia – niespodziankę 
w związku z Dniem Dziecka. Zapraszamy 

wszystkich „aktywnych i kreatywnych”! 
Zajęcia będą prowadzone zgodnie z cyk- 
lem szkolnym do końca czerwca, a po-
nownie rozpoczną się we wrześniu.

Elżbieta Wolska
Instruktor warsztatów

W konkursie, w kategorii taniec laty-
noamerykański i standardowy, wzięło 
udział ponad 50 par z województwa 
mazowieckiego. Rywalizacja w poszcze- 

gólnych kategoriach wiekowych 
i klasowych była bardzo zacięta. Nasi 
reprezentanci odnieśli w tym turnie-
ju wielki sukces. Zdobywcami I miej-

sca w kategorii do lat 11, 
w klasie „H” zostali Alek-
sandra Jeziorkowska i Kac-
per Sokołowski, II miejsce 
wywalczyli Wiktoria Kisia-
ła i Hubert Majchrowski. 
I miejsce w kategorii do 
lat 14, w klasie „G” zdobyli 
Weronika Bukat i Krzysztof 
Majchrowski.

W turnieju wzięli udział 
również Jakub Latoszek i Nata-
lia Przyborska (dzieci z naszej 
gminy, trenujące w zespole 
Flexi Dance w Błoniu), którzy 
wywalczyli I miejsce w klasie 
„G” do lat 11.



INFORMATOR GMINY LESZNO    CZERWIEC 2016 – 2 (16) 13

SPORT

Tym razem zawody odbyły się na 
boisku trawiastym Zespołu Sportowo- 
-Rekreacyjnego w Lesznie, systemem 
„każdy z każdym”. Uznaliśmy tę formułę 
za bardziej sprawiedliwą, dając tym sa-
mym możliwość rozegrania 21 meczy. 
Atmosfera była gorąca. Wszyscy walczyli 
do końca. Pogoda dopisała, a zawodnicy 
w przerwach pomiędzy swoimi mecza-
mi ćwiczyli na siłowni zewnętrznej. Cie-

Zwycięstwo drużyny z Leszna 
w Turnieju Mazovia Cup
23 kwietnia gościliśmy 70 mło-
dych piłkarzy rywalizujących 
w ramach Turnieju Mazovia 
CUP Leszno 2016, rozgrywa-
nego z ramienia Stowarzysze-
nia Gmin Zachodniego Ma-
zowsza „Mazovia”.

Okiem trenera
Trenerem zwycięskiej drużyny z Lesz-
na jest Sławomir Przygoda. Jak oce-
nia naszych zawodników?

 – To bardzo zdolni chłopcy – mówi. – Trenu-
ję ich od początku roku, gramy w lidze orlików 
i jesteśmy na 1. miejscu. Lubią, gdy ich motywuję. 
Stawiamy na zwycięstwo i udaje się. Większość 
meczy w turnieju wygraliśmy, tylko jeden zakoń-
czył się remisem. Cały turniej był na wysokim po-
ziomie, a ostatni mecz – z Brwinowem – okazał 
się szczególnie trudny, ale wygraliśmy 1:0.

szymy się bardzo z historycznego zwy-
cięstwa naszej drużyny z gminy Leszno, 
która była niekwestionowanym liderem 
i zasłużyła na 1. miejsce.

Najlepszym zawodnikiem turnie-
ju okazał się Kamil Sieklicki z Leszna, 
a najlepszym bramkarzem Hubert Szczut-

tariusze z gimnazjum w Lesznie przygo-
towali krótki pokaz możliwości akrobacji 
z piłeczką, który wzbudził entuzjazm 
młodych piłkarzy. Pozostali uczestnicy na 
poprawę humoru dostali słodkie nagrody 
pocieszenia.

Dziękujemy Panu Grzegorzowi Głady-
szowi za przeprowadzenie turnieju, Panu 
Łukaszowi Trawińskiemu za profesjonal-
ne sędziowanie, Pani Marcie Szymańskiej 
i wolontariuszom za pomoc w organi-
zacji, Pani Karolinie Szymańskiej za po-
moc spikerską i szarlotkę, pracownikom 
Urzędu Gminy za rozstawienie namiotu. 
Słowa uznania kierujemy do Pana Sławo-
mira Przygody – trenera zwycięskiej dru-
żyny z Leszna.

Miejsca: 1. Leszno – 16 pkt; 2. Micha-
łowice – 11 pkt; 3. Brwinów – 10 pkt; 
4. Bieniewice (Gmina Błonie) – 9 pkt; 
5. Milanówek – 8 pkt; 6. Nadarzyn – 4 pkt; 
7. Podkowa Leśna – 0 pkt.

Edyta Przybysławska
Dyrektor Zespołu 

Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie

Trener Przygoda posiada duże doświadczenie 
zawodowe i kwalifikacje UEFA B. Przed laty treno-
wał „Zaborowiankę”, a od jesieni ub.r. „Partyzanta” 
Leszno. Jego zdaniem warto w dzieciach rozbu-
dzać zainteresowania sportowe. Pierwsze mecze 
piłki nożnej rozgrywają już 5-6-letni chłopcy. 
– Sport daje radość, uczy zdrowej rywalizacji 
i stymuluje prawidłowy rozwój fizyczny. Uczy tak-
że współpracy w grupie, a to jest bardzo ważne 
– dodaje trener Przygoda.                                   M.Ł.

kowski z Michałowic. Wręczy-
liśmy dwie nagrody specjalne 
– dla najdzielniejszego wojow-
nika, którym został Antoni Wach 
z Podkowy Leśnej, i jedynej 
zawodniczki turnieju – Jagody 
Szulawskiej z Błonia. Nagro-
dy wręczali goście honorowi 
imprezy: Wójt Gminy Leszno 
Andrzej Cieślak oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy Błonie Zenon 
Reszka.

Dla dzieci przygotowano 
„pizzę regeneracyjną”, która 
zniknęła tak szybko, jak się poja-
wiła. Zwycięskie drużyny otrzy-
mały medale, puchary i piłki 
„ZOŚKI” do footbagu. Wolon-
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Nad naszymi zawodnikami czuwał 
nowy trener – Andrzej Andryszczyk z te-
resińskiego UKS Filipides, który godnie 
zastąpił śp. Zygmunta Karlickiego. Jako 
pierwsza startowała Ada Bany ze zna-
nej nam dobrze rodziny lekkoatletów, 

Nowe talenty lekkoatletyczne 
w naszej gminie
Dzieci z sekcji lekkoatletycznej z Leszna zaliczyły bardzo uda-
ny występ na Mistrzostwach LZS Powiatu Żyrardowskiego 
w Biegach Przełajowych. Zawody, w których wystartowało ok. 
400 uczestników, odbyły się 16 kwietnia w Osuchowie koło 
Mszczonowa. 

która rywalizując z o dwa lata starszy-
mi dziewczętami, pewnie wygrała swój 
bieg. Ada jest bez wątpienia jednym 
z największych talentów ostatnich lat. 
W kolejnym biegu złoto i brąz zdobyły 
bliźniaczki Ola i Oliwka Sokół. W biegu 

tym dzielnie rywalizowała nasza nowa 
zawodniczka Sara Trojanowska, zajęła 
23. miejsce.

Ada Bany: 1. miejsce 400 m – IV klasa 
(SP Leszno); Ola Sokół: 1. miejsce 600 
m – V klasa (SP Leszno); Oliwia Sokół: 
3. miejsce 600 m – V klasa (SP Leszno); 
Sara Trojanowska: 23. miejsce 600 m – 
V klasa (SP Leszno).

Świetne starty naszych 
lekkoatletów w orLen 
Warsaw Marathon

23 kwietnia na błoniach stadionu 
narodowego około 3000 dzieci z całej 
Polski wzięło udział w biegu przy or-
len Warsaw Marathon.

Młodzi sportowcy rywalizowali na 
dwóch dystansach: 900 metrów – ucznio-
wie klas czwartych, piątych i szóstych 
oraz 1400 m – uczniowie klas pierwszych 
i drugich gimnazjum. Z naszej sekcji wy-
startowało 6 zawodników: Ada Bany, 
Ola i Oliwka Sokół, Sara Trojanowska 
oraz Marek Bany i Jakub Pawłowski. 
Wszyscy uplasowali się w pierwszej 20! 
Starterem biegów był olimpijczyk i mistrz 
świata w skoku wzwyż Artur Partyka, roz-
grzewkę poprowadził brązowy medali-
sta Mistrzostw Europy Paweł Czapiewski. 
Wspólnie z młodymi lekkoatletami roz-
grzewał się znakomity wieloboista Seba-
stian Chmara. Gratulujemy zawodnikom 
i trenerowi. Życzymy dalszych sukcesów.

Edyta Przybysławska
Dyrektor ZSR

XII Zaborowski Turniej 
Tenisa Stołowego

Wśród uczestników turnieju znaleź-
li się miłośnicy tenisa z gmin powiatu 
warszawskiego zachodniego. Rozgrywki 
odbywały się w 7 kategoriach. Komisja 
wyłoniła następujących zwycięzców: 
szkoła podstawowa – dziewczęta: I miej-
sce – Weronika Markiewicz, II. Patrycja 
Żuk, III. Klaudia Mróz; szkoła podstawo-
wa – chłopcy: I miejsce – Jakub Wróbel, 

II. Jakub Dobrzyński, III. Aleksander Bara-
nowski; gimnazjum – dziewczęta: I. Doro-
ta Cieślak, II. Magdalena Pytlakowska, III. 
Marta Wdowiarek; gimnazjum – chłopcy: 
I. Jakub Kaźmierski, II. Artur Dudkiewicz, 
III. Michał Milej; open – panie: I. Weronika 
Madej, II. Danuta Sroczyńska, III. Aneta 
Wróbel; open – panowie: I. Jakub Zimak, 
II. Paweł Pytlak, III. Mirosław Kaźmierski; 

minitenis dla dzieci do lat 7: I. Małgorzata 
Denis, II. Maria Wróbel.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
Uczestnikom XII Zaborowskiego Turnieju 
Tenisa Stołowego za wspaniałą, sportową 
rywalizację i zapraszamy do rozgrywek 
w przyszłym roku!

19 marca 2016 r. w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie 
odbył się XII Zaborowski Turniej Tenisa Stołowego. Patro-
nat nad turniejem objął Wójt Gminy Leszno andrzej Cie-
ślak, który ufundował również nagrody dla zwycięzców – 
pamiątkowe puchary i medale.



INFORMATOR GMINY LESZNO    CZERWIEC 2016 – 2 (16) 15

SPORT

Turniej halowej piłki nożnej gimnazjalistów
Od 1 stycznia do 18 marca rozgrywano Turniej 
Piłki Nożnej Halowej chłopców klas I-III Gimna-
zjum, uczących się w Zespole Szkół Publicznych 
w Lesznie.

Pomysłodawcami i organizatorami 
turnieju byli: Edyta Przybysławska, Dy-
rektor Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego 
w Lesznie, wraz z nauczycielem wycho-
wania fizycznego w ZSP w Lesznie Filipem 
Bąkiem. Turniej uświetnił zakończenie 
prac modernizacyjnych hali sportowej 
w Lesznie. Odnowiona hala jest bardziej 
funkcjonalna i lepiej wyposażona.

W turnieju piłki nożnej wzięło udział 
dziewięć klas gimnazjum – 100% zawod-
ników. Turniej rozgrywany był w dwóch 
grupach eliminacyjnych wyłonionych 
w drodze losowania. System gier grupo-
wych – każdy z każdym. Dwie najlepsze 
drużyny z każdej grupy stworzyły pary 
półfinałowe. Ostatnim akcentem turnieju 
były mecze o trzecie miejsce oraz finał.

Łącznie na boisku w 20 meczach wy-
stąpiło 54 uczniów, strzelając w sumie 326 

bramek. Najlepszym 
strzelcem okazał się 
Seweryn Szczepanek 
– 34 bramki (klasa III 
a), najlepszym bram-
karzem – Kacper 
Chomontowski (kla-
sa I c). Pierwsze miej-
sce zdobyła klasa 
III a, drugie zajęła III b, na trzeciej pozycji 
uplasowała się klasa I c. Medal brązowy – 
pocieszenia otrzymała również klasa II b, 
która dotarła do strefy medalowej, ale po 
grach finałowych zajęła IV miejsce.

Gra prowadzona była w duchu fair play 
pod bacznym okiem sędziego Filipa Bąka. 
Atmosfera zawodów była bardzo przyja-
zna i może właśnie dlatego przyciągnęła 
na halę sportową wielu kibiców. Po raz 
kolejny nasza młodzież pokazała, jak moż-

na cieszyć się sportem i aktywnie spędzać 
czas.

Serdecznie gratulujemy zarówno zwy-
cięzcom, jak i tym, którzy godnie rywali-
zowali z najlepszymi zawodnikami – bo-
wiem największym wygranym jest ten, 
który staje na starcie do rywalizacji, a nie 
tylko ten, który wygrywa zawody!

Nagrody w turnieju zostały zakupione 
ze środków Zespołu Sportowo-Rekreacyj-
nego.                                         Organizatorzy

EURO 2016

Życzymy powodzenia Reprezentacji Polski,

na której czele stoi Kapitan Lewandowski!

źródło:  LaczyNasPilka.pl



INFORMATOR GMINY LESZNO    CZERWIEC 2016 – 2 (16)

INFORMaCJE

16

M.U.R. Możesz. Umiesz. Robisz. vol. 2
Gdy w październiku ubiegłego roku Biblioteka Gimnazjum ZSP 
w Lesznie i Zespół Sportowo-Rekreacyjny porwali się na zorga-
nizowanie akcji MUR’em aLL! LEGaLNE GRaFFITI W LESZNIE 
– wspólne malowanie muru przy hali sportowej w Lesznie, nie 
wiedzieliśmy, że wyjdzie nam tak pozytywna, kolorowa, inte-
gracyjna impreza. Wzięły w niej udział dzieci mniejsze i większe, 
młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, uczestnikami byli 
także dorośli. W ciągu jednego dnia szary, pomazany mur zmie-
nił się w galerię obrazów na świeżym powietrzu.

Już wtedy uznaliśmy, że coś tak fajne-
go warto powtórzyć na wiosnę, zanim 
mur zostanie zburzony. Tak też się stało: 
ustaliliśmy termin, przygotowaliśmy pla-
katy i ulotki (dziękujemy bardzo Urzędo-
wi Gminy w Lesznie), stworzyliśmy wyda-
rzenie na Facebooku. I już mogli zgłaszać 

się uczestnicy, „kontraktować” kawałki 
muru, wybierać projekty i myśleć o kolo-
rystyce. Jeszcze zakupy w „Galerii Koloru”, 
wymalowanie numerków (żeby było wia-

domo, kto jaki fragment muru wybiera) 
i w sobotę, 16 kwietnia o godz. 10.30 
przystąpiliśmy do aktu tworzenia. 

Tym razem malowaliśmy po drugiej, 
„zewnętrznej” stronie, uzupełniając to, co 
zaczęliśmy w październiku. Zgłosiło się 
mniej dzieci, dopisali jednak młodzi i tro-

chę starsi artyści plenerowi, a chwilowe 
braki w farbie i sprzęcie błyskawicznie uzu-
pełniono, podobnie jak brak przedłużacza 
czy odpowiedniego kabla przy nagłośnie-

niu. Każdy malował to, co mu w duszy 
grało, wszyscy służyli sobie radą i pomocą 
i powstały wspaniałe obrazy: kreatywne, 
ciekawe, piękne. Nawet pogoda dopisała: 
słońce grzało tak, że malowaliśmy w bluz-
kach i podkoszulkach! Deszcz zaczekał, aż 
skończymy tworzyć i sprzątniemy arty-
styczny nieład, rozpadało się dopiero po 
południu. Ale wtedy mur był już gotowy 
i „galeria na świeżym powietrzu” odcinała 
się barwami od szarego nieba.

I nadal można ją podziwiać! Czynne 
codziennie, aż do wyburzenia, zwłaszcza 
w dni słoneczne; w czasie słoty uprasza 
się o zabranie parasola. 

W graffiti session udział wzięli: Jakub 
Toporek, Karol Rutkowski i Kamil Szałań-
ski, Natalia Małkińska i Ada Drozd, Nata-
lia Cholewa i Tomasz Radziejewski, Emilia 
Florczak i Jacek Szmit, Daria Bany i Alicja 
Kruk, Zuzanna Krzywiec i Wiktoria Witek, 
Aleksandra Zientarska, Szymon Brzozow-
ski, Patryk Jagiełło, Karol Szcześniak, Ja-
kub Głowacki i Michał Zieliński, Kajetan 
Walicki i Jakub Kowalski, Rafał Szmitke 
z siostrą Weroniką, Beata i Marcin Brzo-
zowscy, Monika Lipińska i Aleksandra 
Miszewska oraz niżej podpisana Ewa 
Skórska. Wspierali i pomagali (m.in.): Jan 
Brajczewski, Filip Toporek i Filip Dzięcioł.

Aprowizacja: Beata Brzozowska i Szy-
mon Brzozowski.

Współorganizacja: Edyta Przybysław-
ska i Zespół Sportowo-Rekreacyjny. 

Finansowanie zakupu farb: Wójt Gmi-
ny Leszno Andrzej Cieślak. 

ORGANIZATORZY SERDECZNIE DZIĘ-
KUJĄ WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM 
I POLECAJĄ SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ! 

M.U.R.’em ALL!
Ewa Skórska

„Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak” to książka o życiu prawnuczki 
Juliusza, wnuczki Wojciecha i córki Jerzego – trzech wielkich polskich malarzy. Po ukończeniu 
studiów biologicznych w Krakowie mieszkała do końca życia w Białowieży, w leśniczówce na-
zywanej Dziedzinką. Całkowicie poświęciła się pracy. W 2000 roku otrzymała stopień naukowy 
profesora nauk leśnych. Miała niezwykłe podejście do zwierząt, w jej domu znalazły schronie-
nie między innymi dzik i kruk. Simona była wyjątkową osobowością, ale jej bezkompromiso-
wość spotykała się z różnymi reakcjami otoczenia. Biografia Simony Kossak została omówio-
na podczas jednego ze spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki. Publikację można wypożyczyć 
w Bibliotece w Lesznie i w filiach – w Czarnowie i Zaborowie.

BIBLIOTEKa POLECa
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W niedzielny wieczór Świetlica zamie-
niła się w prawdziwy teatr. Przy wejściu 
miłe dziewczęta rozdawały programy, 
widzowie mogli obejrzeć wystawę zdjęć 
związanych ze spektaklem i skorzystać 
z małej kawiarenki. Sztukę podzielono 
na kilka aktów, a jeden z młodych akto-
rów na kolejne części spektaklu wzywał 
starodawnym dzwonkiem. Sztuka bu-
dziła duże zainteresowanie widzów, tym 

bardziej że grali w niej zarówno ucznio-
wie, jak i nauczyciele. Poradzili sobie do-
skonale. Okazało się, że humor z czasów 
Fredry jest nadal aktualny i publiczność 
dobrze się bawiła.

Reżyserem spektaklu była Ewa Skór-
ska (pracująca na co dzień w bibliote-
ce Gimnazjum), która odgrywała także 
rolę Gustawa. Pani Ewa jest animatorem 

17 kwietnia na scenie Świetlicy w Lesznie wystawiono sztukę „Ślu-
by panieńskie, czyli Magnetyzm serca” opracowaną przez uczniów 
i nauczycieli gimnazjum na podstawie tekstu aleksandra Fredry.

Przedszkolaki z Zaborowa w teatrze Baj
7 marca dzieci z najstarszej grupy z naszego przedszkola wraz z grupą czterolatków 

pojechały do teatru Baj w Warszawie na przedstawienie „Emil z Lönnebergi”. Sztuka, 
napisana na podstawie serii książek Astrid Lindgren pod tytułem „Emil ze Smalandii”, 
opowiada o przygodach małego chłopca mającego głowę pełną pomysłów (np. jak nie 
zmarnować ostatniej łyżki zupy, która została na dnie wazy). Przygody uroczego upar-
ciucha z Lönnebergi bardzo podobały się przedszkolakom, nie brakowało śmiechu 
i głośnych komentarzy.

Po przedstawieniu starszaki udały się na lekcję dydaktyczną „Jak to się rusza? 
O różnych rodzajach lalek”. Podczas spotkania dzieci poznały rozmaite typy lalek te-
atralnych, zarówno te klasyczne (kukły, pacynki, jawajki, marionetki), jak i te, które są 
owocem nieskrępowanej wyobraźni scenografa, a także odkryły sekrety ożywiania la-
lek i spróbowały sztuki animacji. Lekcja była bardzo ciekawa i inspirująca. Nie codzien-
nie można występować na prawdziwej scenie w blasku reflektorów.                             I.B.

„Śluby panieńskie” w Lesznie

młodzieżowej sztuki teatralnej w naszej 
gminie, prowadzi dwie grupy artystycz-
ne. Przedstawiciele jednej z nich wystą-
pili w opisywanej sztuce – byli to ucznio-
wie II klasy Gimnazjum z Zespołu Szkół 
Publicznych w Lesznie. Na scenie zagrali 
ze swoimi pedagogami: wychowawczy-
nią i nauczycielką języka niemieckiego 
Małgorzatą Kukułą, która wcieliła się 
w rolę Anieli, i polonistką Sylwią Walic-

ką, która odegrała rolę Pani Dobrójskiej. 
Grupa teatralna gimnazjalistów liczy kil-
kanaście osób, prócz aktorów są w niej 
dźwiękowcy, specjaliści od spraw tech-
nicznych, sufler, osoba obsługująca kur-
tynę itd.

Druga grupa prowadzona przez Panią 
Ewę działa pod nazwą „OFF ART”. Tworzą 
ją absolwenci lesznowskiej szkoły, kon-

tynuujący naukę w różnych placówkach 
w Warszawie. Działają przy Świetlicy 
w Lesznie, spotykając się zawsze w sobo-
ty. W swoim dorobku artystycznym mają 
dwie edycje „Wiedźmina”, aktualnie przy-
gotowują nowe przedstawienie, które 
zostanie wystawione w czerwcu.

– Jak długo pracowaliście nad „Ślu-
bami panieńskimi”? – zapytaliśmy 
ewę skórską.

– Prace nad spektaklem rozpoczęliśmy 
w październiku. Nie było łatwo zebrać 
kilkunastoosobową grupę w jednym 
czasie. Dziś wszyscy są zajęci, uczniowie 
mają wiele zajęć dodatkowych, a dorośli 
pracują.

– Dlaczego właśnie Fredro?
– Uwielbiam jego humor, gagi sytu-

acyjne. Początkowo bałam się, jak widzo-
wie zareagują na ten spektakl. Jednak 
publiczność przyjęła nas bardzo serdecz-
nie. Fredro jest ponadczasowy.

– nad czym Pani teraz pracuje?
– Przygotowujemy się do nowego 

spektaklu z grupą działającą przy GOK-u. 
Będzie to współczesna sztuka, o związ-
kach międzyludzkich. Nie chcę nic wię-
cej zdradzać, bo pomysł polega na za-
skoczeniu widza.

– Co daje młodzieży praca nad 
spektaklami?

– Myślę, że nabierają pewności i stają 
się bardziej odpowiedzialni. Tworzymy 
zespół, jesteśmy lojalni wobec siebie: 
albo wszyscy odnosimy sukces, albo 
mamy wspólną porażkę. Odpowiadamy 
za siebie nawzajem. Teatr jest specyficz-
ną szkołą życia.

M.Ł.
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Dzięki zaangażowaniu naszych uczniów zebraliśmy około 
trzydzieści kilogramów darów, które trafiły do poznańskiej 
fundacji. Zostały one przekazane potrzebującym z Afryki 
i Afganistanu. Koordynator akcji Justyna Janiec-Palczewska 
napisała do nas list, w którym stwierdziła, że „Centrum Wo-
lontariatu fundacji zasypane jest paczkami z przyborami 
szkolnymi. Każdy z tych długopisów to inna historia, i choć 
jest tylko kroplą, to z kropli właśnie składa się morze”.

Zadania związane z realizacją Ustawy z dnia 17 lutego 
2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie 
z decyzją Wójta Gminy, prowadzi Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Lesznie. Na podstawie analizy miesięcznej realizacji 
programu, na dzień 12.05.2016 r., stwierdzono, że wspar-
ciem objęto 755 dzieci. Wszystkich dzieci w gminie upraw-
nionych do tego wsparcia jest (wg danych OPS) około 2100. 
Do 12 maja wydano 656 decyzji administracyjnych na łącz-
ną kwotę 377 500 zł. Pierwsze środki zostały wypłacone 
29 kwietnia 2016 r. Największa kwota świadczenia wycho-
wawczego wypłacona na naszym terenie wyniosła 3,5 tys. zł, 
pobrała ją rodzina z siedmiorgiem dzieci. 

Praca związana z realizacją programu przebiega płynnie. 
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznie nie ma kolejek. De-
cyzje administracyjne są sukcesywnie wydawane i doręczane.

Mirosława Dziadkiewicz, Kierownik OPS w Lesznie, przy-
pomina tym rodzicom, którzy jeszcze nie złożyli wniosków 
o zasiłek z programu „Rodzina 500 Plus”, że aby uzyskać 
świadczenie wychowawcze wypłacane z wyrównaniem od 
1 kwietnia, wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym ter-
minie – do 1 lipca tego roku. Po tym terminie świadczenia 
będą wypłacane tylko w wysokości naliczonej od dnia zło-
żenia wniosku.

Marcin Łada

Warto pomagać Realizacja programu 
„Rodzina 500 Plus” 
w gminie Leszno

Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie 
wzięli udział w dwóch akcjach fundacji Redemp-
toris Missio: ,,Zaczarowany ołówek” i ,,Opatrunek 
na ratunek”. Zbieraliśmy przybory szkolne dla 
dzieci z najbiedniejszych krajów oraz środki opa-
trunkowe dla pacjentów misyjnych szpitali.

1 kwietnia ruszył rządowy program „Rodzina 
500 Plus”. W gminie Leszno do 12 maja wnioski 
dotyczące wsparcia z tego programu złożyła bli-
sko połowa uprawnionych rodzin. 

Przedstawiamy pieski, które oczekują na adopcję.

towarzyski i chętny do zabawy. Sunia 
została odrobaczona, zaszczepiona oraz 
zachipowana. Obowiązuje umowa adop-
cyjna i sterylizacja po pierwszej cieczce 
(koszty zabiegu poniesie gmina).

Ozzi trafił do nas w sierpniu ubiegłego 
roku, najwyższy czas, żeby znalazł nowe-
go opiekuna. Ma około 3 lat, został wy-
kastrowany i zachipowany. Ulubionym 
zajęciem pieska jest nadstawianie łebka 
do głaskania, jest zadeklarowanym piesz-
czochem. W podziękowaniu za czułość 
i opiekę Ozzi dopilnuje obejścia i zasy-
gnalizuje nadejście gości. Psiak będzie się 
dobrze czuł zarówno w domu z ogród-
kiem, jak i w mieszkaniu, ponieważ umie 
zachować czystość. Powinien zamiesz-
kać w domu raczej bez małych dzieci 
(do 10 lat), bo niekontrolowane wulkany 
energii mogą go wystraszyć. Kto przy-
garnie przystojniaka?

Osoby zainteresowane adopcją prosi-
my o kontakt telefoniczny:
tel. 501-227-402 lub mejlowy:
zwierzakowo@gminaleszno.pl

Sylwia Skowrońska

Zwierzakowo gminy Leszno
Małą, około 6-miesięczną sunię zna-

lazł jeden z mieszkańców gminy. Szu-
kamy dla ślicznej, łaciatej dziewczynki 
kochającego domu, może być z dziećmi 
i innymi psami, bo maluch jest bardzo 

Ozzi

Organizując akcje tego rodzaju, pokazujemy naszym 
uczniom, że mogą przyczynić się do zmiany czyjegoś losu. 
Dzięki pomocy osób, którym nieobojętne jest cierpienie dru-
giego człowieka, dzieci z ubogich krajów mogą się uczyć i zy-
skują szansę na lepszą przyszłość.

Monika Jurkin
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Świetlica w Lesznie przy ul. szkolnej 10 jest czynna 
od wtorku do soboty, w godz. 14:00-20:00.
Przedstawiamy tygodniowy plan zajęć placówki:
Wtorek

  godz. 16:00-18:00 – 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 

Środa
  godz. 09:00-14:00 – Powiatowy Urząd Pracy
  godz. 17:00-18:30 – indywidualna nauka gry na gitarze klasycznej
  godz. 18:00-19:00 – BALET dla dzieci
  godz. 19:00-20:00 – ZUMBA dla młodzieży i dorosłych

Czwartek
  godz. 16:30-17:30 – BABY DISCO (zajęcia taneczne dla dzieci w wie-

ku 3-6 lat)
  godz. 17:00-18:30 – indywidualna nauka gry na gitarze klasycznej
  godz. 17:30-18:30 – zajęcia taneczne dla dzieci (grupa początkująca)
  godz. 18:30-19:30 – zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży (grupa 

zaawansowana)
Piątek

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

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

Poza formami stałymi codziennie od 14:00 do 20:00 zajęcia 
świetlicowe: minibilard, tenis stołowy, gry Playstation, piłka-
rzyki i zabawy ruchowe.

PonIeDZIałeK
Lekcje szkolne ZSP – godz. 08:00-15:00
Lekka atletyka – sekcja sportowa dla dzieci w wieku 
7-10 lat – godz. 15:30-16:30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku 
11-14 lat – godz. 16:30-17:30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku 
7-10 lat – godz. 17:30-18:30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku 
11-14 lat – godz. 18:30-19:30
Pilates – godz. 18:00-19:10 – Szkoła w Lesznie
Piłka siatkowa – młodzież i dorośli – godz. 19:30-
21:00
Siłownia – godz. 17:00-20:00
WtoreK
Lekcje szkolne ZSP – godz. 08:00-16:00
Piłka nożna – KS Partyzant Leszno – godz. 16:00-21:00
Siłownia – godz. 17:00-20:00
ŚroDa
Lekcje szkolne ZSP – godz. 08:00-14:00

Tenis ziemny – trening zawodniczy ogólnorozwojowy 
– godz. 14:00-15:30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku 
7-10 lat – godz. 15:30-16:30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku 
11-14 lat – godz. 16:30-17:30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku 
7-10 lat – godz. 17:30-18:30
Tenis ziemny – sekcja sportowa dla dzieci w wieku 
11-14 lat – godz. 18:30-19:30
Piłka koszykowa – młodzież i dorośli – godz. 19:30-
21:00
Siłownia – godz. 17:00-20:00
CZWarteK
Lekcje szkolne ZSP – godz. 08:00-16:00
Pilates – godz. 18:00-19:10 – Szkoła w Lesznie
Piłka nożna – KS Partyzant Leszno, godz. 16:00-21:00
Siłownia – godz. 17:00-20:00
PIąteK
Lekcje szkolne ZSP – godz. 08:00-14:00

Lekka atletyka – sekcja sporto-
wa dla dzieci w wieku 7-10 lat 
– godz. 15:30-16:30
Piłka nożna – KS Partyzant Leszno, godz. 16:30-21:00
Siłownia – godz. 17:00-20:00
soBota
Sztuki walki – indywidualne treningi (dorośli) – godz. 
9:30-10:30
Piłka nożna dla weteranów        –  godz. 10:30-12:00
Piłka nożna dla ministrantów – godz. 12:00-13:30
Piłka siatkowa dla młodzieży i dorosłych – poziom za-
awansowany – godz. 13:30-15:00
Sekcja sportowa – rowery górskie dla dzieci w wieku 
9-12 lat – godz. 15:00-16:30
Tenis ziemny dla dorosłych – zajęcia indywidualne – 
godz. 16:30-18:00
Treningi OSP – godz. 18:00-20:00

Edyta Przybysławska,
Dyrektor Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego

Harmonogram zajęć w Zespole Sportowo-Rekreacyjnym

tygodniowy program zajęć 
Świetlicy w Lesznie

www.filharmonia.pl    
Filharmonia Narodowa zastrzega sobie możliwość zmiany programu i wykonawców  

              Wójt Gminy Leszno                                                                  Starosta Warszawski Zachodni
               ANDRZEJ CIEŚLAK                                                                                 JAN ŻYCHLIŃSKI 

zap ras za j ą  na 
 Koncert chóralny z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

Honorowy patronat Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa STANISŁAWA GĄDECKIEGO
Metropolity Poznańskiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

CHÓR FILHARMONII NARODOWEJ
KAZIMIERZ BUKAT

dyrygent

ROMAN SZLAUŻYS
organy 

INGA POŠKUTÈ
sopran

JOANNA GONTARZ
alt

TOMASZ WARMIJAK
tenor

KRZYSZTOF CHALIMONIUK
bas

TOMASZ SZURAN 
prowadzenie koncertu

Gaude Mater Polonia
WACŁAW Z SZAMOTUŁ – Ego sum pastor bonus 
ZIELEŃSKI – Haec dies; O gloriosa Domina   
MOZART – Msza C-dur KV 317 Koronacyjna
HÄNDEL – Alleluja z oratorium Mesjasz

Niedziela, 12 czerwca 2016, godz. 13.00
Kościół pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
Leszno k. Warszawy, ul. Warszawska 1

WSTĘP WOLNY

Patronat medialny

www.filharmonia.pl    
Filharmonia Narodowa zastrzega sobie możliwość zmiany programu i wykonawców  

              Wójt Gminy Leszno                                                                  Starosta Warszawski Zachodni
               ANDRZEJ CIEŚLAK                                                                                 JAN ŻYCHLIŃSKI 

zap ras za j ą  na 
 Koncert chóralny z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

Honorowy patronat Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa STANISŁAWA GĄDECKIEGO
Metropolity Poznańskiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

CHÓR FILHARMONII NARODOWEJ
KAZIMIERZ BUKAT

dyrygent

ROMAN SZLAUŻYS
organy 

INGA POŠKUTÈ
sopran

JOANNA GONTARZ
alt

TOMASZ WARMIJAK
tenor

KRZYSZTOF CHALIMONIUK
bas

TOMASZ SZURAN 
prowadzenie koncertu

Gaude Mater Polonia
WACŁAW Z SZAMOTUŁ – Ego sum pastor bonus 
ZIELEŃSKI – Haec dies; O gloriosa Domina   
MOZART – Msza C-dur KV 317 Koronacyjna
HÄNDEL – Alleluja z oratorium Mesjasz

Niedziela, 12 czerwca 2016, godz. 13.00
Kościół pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
Leszno k. Warszawy, ul. Warszawska 1

WSTĘP WOLNY

Patronat medialny

www.filharmonia.pl    
Filharmonia Narodowa zastrzega sobie możliwość zmiany programu i wykonawców  

              Wójt Gminy Leszno                                                                  Starosta Warszawski Zachodni
               ANDRZEJ CIEŚLAK                                                                                 JAN ŻYCHLIŃSKI 

zap ras za j ą  na 
 Koncert chóralny z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

Honorowy patronat Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa STANISŁAWA GĄDECKIEGO
Metropolity Poznańskiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

CHÓR FILHARMONII NARODOWEJ
KAZIMIERZ BUKAT

dyrygent

ROMAN SZLAUŻYS
organy 

INGA POŠKUTÈ
sopran

JOANNA GONTARZ
alt

TOMASZ WARMIJAK
tenor

KRZYSZTOF CHALIMONIUK
bas

TOMASZ SZURAN 
prowadzenie koncertu

Gaude Mater Polonia
WACŁAW Z SZAMOTUŁ – Ego sum pastor bonus 
ZIELEŃSKI – Haec dies; O gloriosa Domina   
MOZART – Msza C-dur KV 317 Koronacyjna
HÄNDEL – Alleluja z oratorium Mesjasz

Niedziela, 12 czerwca 2016, godz. 13.00
Kościół pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
Leszno k. Warszawy, ul. Warszawska 1

WSTĘP WOLNY

Patronat medialny

Zaproszenie na koncert
Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak i Starosta War-

szawski Zachodni Jan Żychliński zapraszają na Kon-
cert chóralny z okazji 1050. rocznicy Chrztu Pol-
ski, który odbędzie się w niedzielę 12 czerwca 2016 
roku, o godz. 13.00, w Kościele pw. narodzenia św. 
Jana Chrzciciela w Lesznie (ul. Warszawska 1).

W programie koncertu znajdą się utwory: Gaude 
Mater Polonia; Ego sum pastor bonus (Wacława z Sza-
motuł); Haec dies, O gloriosa Domina (M. Zieleńskiego); 
Msza C-dur KV 317 Koronacyjna (W.A. Mozarta); Allelu-
ja z oratorium Mesjasz (G.F. Händla).

Wykonawcy: Chór Filharmonii Narodowej, Kazi-
mierz Bukat (dyrygent), Roman Szlaużys (organy), Inga 
Poškutè (sopran), Joanna Gontarz (alt), Tomasz Warmi-
jak (tenor), Krzysztof Chalimoniuk (bas). Koncert po-
prowadzi: Tomasz Szuran.

Honorowy patronat nad koncertem objął Jego Eks-
celencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metro-
polita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episko-
patu Polski.

WstĘP WoLnY!



W programie:

Wystepy uczniów – 
prezentacje klas 

Laureaci konkursu  
„Mam talent” 

Konkurs  Rodzinny  

Wystepy zespołów:  
„Ballada”, „Sami swoi”,  
„Wiola & Dawid” 

Pokaz karate 

Animacje dla dzieci  
i dorosłych 

Pokaz i nauka pierwszej  
pomocy (OSP – Zaborów)

Kawiarenka,  
przekąski z grilla  

Prezentacja produktów  
z Gospodarstwa  

Agroturystycznego  
„Pszczółki” 

Akcje:  
„Podziel się sadzonką”,  

„Uwolnij książkę”  
(Biblioteka gminna) 

oraz wiele innych  
atrakcji dla dzieci  

i dorosłych

Organizatorzy:  
Zespół Szkół Publicznych w Zaborowie Gmina Leszno


