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z PRaC Rady gminy leszno 

• Uchwała Nr XLI/241/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2017;
w dniu 11 grudnia 2017 r. odbyła się Xli sesja Rady gminy leszno, podczas której podjęto następującą uchwałę: 

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

Przypominamy  
o oznakowaniu posesji

Urząd Gminy w Lesznie przypomina, że zgodnie z art. 
47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2101 z późn. zm.), wła-
ściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty 
uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które ta-
kimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umiesz-
czenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budyn-
ku, tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni  
od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego 
numeru. Na tabliczce oprócz numeru zamieszcza się 
również nazwę ulicy, placu, a w miejscowościach bez 
ulic albo posiadających ulice bez nazw – nazwę miejsco-
wości. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi 
ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porząd-
kowym umieszcza się na ogrodzeniu. 

w dniu 20 grudnia 2017 r. odbyła się Xlii sesja Rady gminy leszno, podczas której podjęto następujące uchwały: 

• Uchwała Nr XLII/242/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2018-2025;

• Uchwała Nr XLII/243/2017 w sprawie Uchwały Budżetowej 
Gminy Leszno na rok 2018;

• Uchwała Nr XLII/244/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydat-
ków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz 
ustalenia planu finansowego tych wydatków;

• Uchwała Nr XLII/245/2017 w sprawie określenia jednostek bu-
dżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym 

rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządza-
nia planów finansowych dla wydzielonych rachunków docho-
dów.

• Uchwała Nr XLII/246/2017 w sprawie wyrażenia zgody na utwo-
rzenie oraz przystąpienie Gminy do stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego pod nazwą „Stowarzyszenie Gmin 
Kampinoskich”;

• Uchwała Nr XLII/247/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Zaborówek, gmina Leszno.

w dniu 31 stycznia 2018 r. odbyła się Xliii sesja Rady gminy leszno, podczas której podjęto następujące uchwały: 

• Uchwała Nr XLIII/248/2018 w sprawie ustalenia wysokości 
opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

• Uchwała Nr XLIII/249/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nie-
odpłatne przekazanie przez Gminę Leszno prawa użytkowania 
wieczystego;

• Uchwała Nr XLIII/250/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chro-
nionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia oso-
bom tego pozbawionym;

• Uchwała Nr XLIII/251/2018 w sprawie pozbawienia drogi kate-
gorii drogi gminnej;

• Uchwała Nr XLIII/252/2018 w sprawie przyjęcia „Programu usu-
wania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno”;

• Uchwała Nr XLIII/253/2018 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyj-
nej przeprowadzenia kontroli w zakresie rozpatrzenia skargi;

• Uchwała Nr XLIII/254/2018 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyj-
nej przeprowadzenia kontroli w zakresie rozpatrzenia skargi.

Kolejny odbiór popiołu  
do 31 marca 2018 r.

W związku z odbiorem popiołu od mieszkańców na-
szej Gminy, w okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 mar-
ca 2018 r., przypominamy, że popiół odbierany jest od 
osób, które zgłoszą konieczność jego odbioru. Osoby za-
interesowane odbiorem popiołu bezpośrednio spod ich 
posesji, prosimy o zgłoszenie tego pod numerem telefo-
nu (22) 725 80 05 wew. 109 w godzinach pracy urzędu,  
co najmniej na dzień przed zaplanowanym odbiorem do 
godziny 14.00. 

Jednocześnie informujemy, że popiołu nie wyrzucamy 
do pojemników na odpady komunalne. W takiej sytuacji 
odpady nie zostaną odebrane.  

Przypominamy  również, że za budynkiem Urzędu Gminy 
w Lesznie znajduje się kontener na popiół, dostępny dla 
mieszkańców każdego dnia tygodnia, w terminie od 1 paź-
dziernika 2017 r. do 31 marca 2018 r. 
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Budżet na rok 2018

najistotniejszym punktem obrad 42. se-
sji Rady gminy leszno w dniu 20 grudnia 
2017 r. było przyjęcie budżetu gminy 
leszno na rok 2018. Budżet został uchwa-
lony po jego omówieniu przez skarbnika 
gminy urszulę Jeziorską.

Na rok 2018 zaplanowane zostały do-
chody bieżące w wysokości 50 106 252,00 
zł. Największy wpływ – 49,5% – przewidy-
wany jest z dochodów od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od jednostek niepo-
siadających osobowości prawnej oraz wy-
datków związanych z ich poborem. 

Struktura dochodów budżetu gminy 
w roku 2018 prezentuje się następująco: 
•  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę – 1 525 449,00 zł;
•  Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nie-
posiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem – 
24 802 088,00 zł;

•  Oświata i wychowanie – 1 438 882,00 zł;
•  Dotacja i subwencja oświatowa – 

8 968 371 zł;
•  Rodzina (w tym świadczenia 500+) – 

9 521 618,00 zł;
•  Gospodarka komunalna i ochrona śro-

dowiska – 2 872 014,00 zł;
•  Gospodarka mieszkaniowa (m.in. wpły-

wy z opłat z tytułu użytkowania wieczy-
stego nieruchomości) – 373 634,00 zł;

•  oraz inne dochody (m. in. wpływy z lo-
kalnych opłat, wpływy na pomoc spo-
łeczną, wpływy z kultury fizycznej) – 
110 178 zł

Dochody majątkowe w wysokości 
1 063 117,00 zł zaplanowano:
•  ze sprzedaży nieruchomości – 

916 989,00 zł;
•  z tytułu otrzymanej dotacji na finanso-

wanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy – 108 148,00 zł – z przeznacze-
niem na realizację projektu pn. „Budo-
wa gminnego ośrodka opieki, turystyki 
i wypoczynku w Szymanówku”;

•  z tytułu przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego przysługujące oso-
bom fizycznym w prawo własności – 
37 980,00 zł.

Największe środki finansowe na działal-
ność bieżącą i inwestycyjną przeznacza się 
na oświatę i wychowanie – 17 387 648,00 
zł. Dotacja celowa oraz subwencja otrzy-
mana z budżetu państwa na dofinanso-
wanie zadań z zakresu oświaty i wycho-
wania wyniesie w tym roku 8 968 371 zł, 
co stanowi 51,58% wydatków. Oznacza to, 
że z budżetu Gminy będzie trzeba dołożyć 
8 419 277 zł.

W budżecie gminy na 2018 rok za-
planowana kwota wydatków wynosi 
52 835 664,09 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 
45 141 372,34 zł stanowią 85,44%, 
zaś wydatki majątkowe w wysokości 
7 694 291,75 stanowią 14,56% wydatków 
z budżetu gminy. 

W 2018 r. z dochodów majątkowych po-
zyskanych ze środków UE m.in. powstanie 
gminny ośrodek opieki, turystyki i wypo-
czynku w Szymanówku. Przedsięwzięcie 
to zostało objęte Wieloletnią Prognozą 
Finansową.

Do najważniejszych inwestycji (wydat-
ków majątkowych) w tym roku należeć 
będą m.in.: 
•  przebudowa targowiska gminnego 

„Mój Rynek” w Lesznie (zdjęcia) – 
1 481 919,33 zł

•  budowa gminnego ośrodka opieki, tu-
rystyki i wypoczynku w Szymanówku 
(zdjęcia) – 169 964,81 zł

•  współfinansowanie projektu pn. „E-
-usługi między Wisłą a Kampinosem” – 
54 279,00 zł

•  budowa infrastruktury wodociągowej 
i sanitacyjnej wsi (w Zaborówku, Grą-
dach, w Wyględach, we wsi Wąsy Kolo-
nia, Powązki, w ul. Chabrowej i Kaszta-
nowej w Wilkowej Wsi, w ul. Widokowej 
w Lesznie, w ul. Poziomkowej w Wyglę-
dach)  – 501 100,00 zł

•  modernizacja nawierzchni  ulic Wiosen-
nej i Środkowej w Zaborowie (II etap) – 
480 000,00 zł

•  modernizacja odcinka drogi we wsi Po-
wązki – 150 000,00 zł

1 525 449 zł

24 802 088 zł

9 227 429 zł

1 438 882 zł

9 521 618 zł

2 872 014 zł

373 634 zł
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•  modernizacja odcinka drogi we wsi Kę-
piaste – 200 000,00 zł

•  modernizacja odcinka ul. Lipowej 
w Lesznie – 130 000,00 zł

•  przebudowa nawierzchni drogi we wsi 
Grądy od ul. Topolowej do skrzyżowania 
z ul. Podleśną – 1 000 000,00 zł (zadanie 
realizowane w cyklu dwuletnim)

•  przebudowa ul. Sokołowskiej w Lesznie 
– 400 000,00 zł (zadanie realizowane  
w cyklu dwuletnim)

•  przebudowa ul. Sosnowej w Lesznie – 
250 000,00 zł

•  projekt przebudowy nawierzchni ul. Le-
śnej w Wyględach – 45 000,00 zł

•  projekt przebudowy nawierzchni drogi 
osiedlowej w Zaborówku – 50 000 zł

•  modernizacja budynku gminnego przy 
ul. Błońskiej w Lesznie (II etap), budyn-
ku gminnego w Gawartowej Woli nr 32, 
modernizacja kotłowni wraz z wymia-
ną c.o. w budynku przy ul. Szkolnej 10 
w Lesznie – 619 500,00 zł

•  modernizacja kuchni w Szkole Podsta-
wowej w Lesznie – 330 000,00 zł

•  budowa punktów świetlnych na tere-
nie sołectwa Wilkowa Wieś, Wilków, 
Wyględy (w ul. Modrzewiowej, Poziom-
kowej, Klonowej, Gwiaździstej), Ma-
rianów (w Alei Magnolii, ul. Cisowej, 
ul. Zachodzącego Słońca), Leszno (ul. 
Broniewskiego), Zaborów (ul. Dałka), 
Wiktorów (ul. Krokusowej i Chabrowej), 
Zaborówek (ul. Zacisze), Wąsy Wieś – 
418 405,04 zł (inwestycja częściowo fi-
nansowana z Funduszu Sołectw)

•  budowa punktów świetlnych na boisku 
sportowym w Lesznie – 150 000,00 zł

•  rozbudowa kompleksu sportowo-rekre-
acyjnego na terenie sołectwa Zaborów 
– 219 851,00 zł

•  modernizacja budynku Świetlicy w Za-
borowie – 40 000 zł

Do wydatków bieżących należą między 
innymi:
•  wydatki na lokalny transport zbiorowy – 

funkcjonowanie połączenia komunika-
cyjnego linii 719 i 729 – 1 008 000,00 zł

•  wydatki na gospodarkę mieszkaniową 
(utrzymanie budynków komunalnych, 
zakup energii i gazu i in.) – 914 246,00 zł

•  wydatki na bezpieczeństwo publiczne 
i ochronę przeciwpożarową (m.in. ubez-
pieczenie strażaków i samochodów 
bojowych, zakup materiałów, paliwa, 

ubrań bojowych i koszarowych, butów, 
toreb medycznych) – 380 792,00 zł

•  wydatki na ochronę zdrowia – realizacja 
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 
195 000,00 zł

•  wydatki na gospodarkę komunalną 
i ochronę środowiska, w tym związane 
z m.in.:

•  gospodarką odpadami (zakup worków 
do segregacji odpadów, odbiór odpa-
dów komunalnych z zamieszkałych po-
sesji, wywóz odpadów z terenu gminy 

Oświata i wychowanie

Targowisko „Mój Rynek” – wizualizacja
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Leszno, usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest) – 2 052 172,00 zł

•  oświetleniem ulic, placów i dróg (za-
kup energii oświetlenia ulicznego, 
konserwację oświetlenia ulicznego, re-
monty, instalacja nowych lamp i in.) – 
625 265,00 zł

•  wydatki na kulturę fizyczną (m. in. dla 
Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego – wy-
nagrodzenie pracowników, utrzymanie 
budynku, dotacja na finansowanie za-
dań w zakresie kultury fizycznej mło-
dzieży, wypłata okresowych stypen-

diów sportowych osobom fizycznym za 
osiągnięte wysokie wyniki sportowe) – 
734 492,00 zł
Dochód gminy Leszno na jednego miesz-

kańca, według danych Głównego Urzę-
du Statystycznego z roku 2016, wyniósł 
4 585,68 zł. Dla porównania: w gminie 
Stare Babice dochód ten wyniósł 5 408,88 
zł, zaś w gminie Kampinos – 5 410,85 zł. 
Czyni nas to najmniej zamożną gminą 
w powiecie warszawskim zachodnim. 
Mając na uwadze ciągły rozwój naszej 
Gminy zachęcamy do płacenia podatków 

w miejscu zamieszkania, a nie zameldo-
wania. Pieniądze pochodzące z podatków 
przeznaczamy na dofinansowanie szkół 
i przedszkoli, a także niezbędne inwesty-
cje, poprawiające komfort mieszkańców 
gminy Leszno.

By wspomóc rozwój gminy w rocznym 
zeznaniu podatkowym lub na formularzu 
ZAP-3 należy wpisać faktyczny adres za-
mieszkania.

ALEKSANDRA SMOLAREK

Gminny osrodek opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku – wizualizacja
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inwestycje 
inwestycje wpływają na poprawę bez-

pieczeństwa i komfortu życia mieszkań-
ców podnosząc jednocześnie atrakcyjność 
gminy. w trosce o stabilny rozwój gminy 
leszno, rozwój infrastruktury, poprawę 
warunków życia mieszkańców rok 2018 
będzie kolejnym rokiem pełnym zaanga-
żowania w gminne przedsięwzięcia  i pro-
jekty.  

W tym roku łącznie w wydatkach mająt-
kowych na przebudowy, naprawy  i pro-
jekty dróg gminnych przewidziano ponad 
3,5 mln zł, na budowę i rozbudowę wo-
dociągów ponad 390 000 zł (w ulicy Kasz-
tanowej i Poziomkowej na Wyględach, 
Chabrowej i Kasztanowej w Wilkowej Wsi,  
na Powązkach i Widokowej w Lesznie). 
Jednocześnie zostaną opracowane projek-
ty techniczne na rozbudowę gminnej sieci 
wodociągowej na łączną długość 2,8 km 
za kwotę 127 600 zł.

Na budowę i rozbudowę linii oświetlenio-
wej Gmina Leszno przeznaczyła 530 000 zł. 
Powstanie nowe oświetlenie boiska spor-
towego przy Zespole Sportowo-Rekreacyj-
nym w Lesznie. 

Urząd Gminy rozstrzygnął przetarg na prze- 
budowę targowiska gminnego „Mój Rynek”. 

Na realizację tego projektu  została przyzna-
na  pomoc finansowa  z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% 
kosztów kwalifikowalnych co daje kwotę 
766 622,00 zł. Przebudowę targowiska gmin-
nego planuje się rozpocząć w I kwartale 2018 
roku a zakończenie zadania na III kwartał 
2018 r. 

Urząd Gminy ogłosił też przetarg na „Bu- 
dowę gminnego ośrodka opieki, turystyki 
i wypoczynku w Szymanówku”. Na projekt 
ten gmina także otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowal-
nych tj.  108 140,00 zł w ramach wspierania 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW  
2014-2020) 

Gmina Leszno jeszcze w pierwszym 
kwartale przewiduje ogłoszenie przetar-
gów na trzy ważne inwestycje na łączną 
kwotę 880 000 zł tj.: modernizację kuch-
ni w szkole podstawowej w Lesznie, mo-
dernizację kotłowni wraz z wymianą c.o. 
w OSP i Świetlicy gminnej przy ulicy Szkol-
nej 10 w Lesznie oraz II etap modernizacji 
budynku gminnego przy ul. Błońskiej 73 
w Lesznie. Na pierwszy kwartał planowa-

na jest także rozbudowa kompleksu spor-
towo rekreacyjnego na terenie sołectwa 
Zaborów, gdzie w II etapie zamontowane 
zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej, 
zjazd alpejski, skałka wspinaczkowa, ze-
staw mini dla najmłodszych, huśtawki, 
stoły do gier planszowych, ogrodzenie 
i oświetlenie placu. 

Stale prowadzone są prace nad pozy-
skiwaniem środków na nowe  inwestycje. 
Należy przypomnieć, że w związku z ogło-
szonym naborem nr RPMA.04.03.02-
-IP.01-14-053/17 dla projektów na ścieżki 
rowerowe dofinansowanych ze środków 
RPO WM na lata 2014-2020 wspólnie 
z gminą Ożarów Mazowiecki i Stare Ba-
bice, Gmina Leszno stara się o przyzna-
nie środków na zadanie pt. Promowanie 
zrównoważonej mobilności miejskiej 
poprzez rozwój sieci dróg rowerowych  
na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Lesz-
no i Stare Babice. Wniosek uzyskał już po-
zytywną ocenę formalną i w chwili obec-
nej jest na  etapie oceny merytorycznej. 
Wyniki naboru powinny zostać ogłoszone  
do końca lutego 2018 roku. 

UG LESZNO

„aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  
w powiecie warszawskim zachodnim (iii)”

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodnie-
go informuje, że w roku 2018 realizuje projekt pozakonkursowy 
o nazwie: „aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie warszawskim zachodnim (iii)”, który współfinan-
sowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku 
pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie 
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 
osób młodych w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku 
życia), pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, 
które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież 
NEET). Grupę docelową projektu stanowi 77 osób bezrobot-

nych zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy zgodnie 
z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1065 z późn. zm.).

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby: nie-
pełnosprawne, długotrwale bezrobotne, z wykształceniem mak-
symalnie średnim.

Projekt przewiduje:
• Szkolenia dla 20 osób, 
• Staże dla 35 osób,

• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 
22 osób.
wartość realizacji projektu w 2018 r. wynosi: 1 106 646,52 zł, 

w tym dofinansowanie z UE: 932 681,69 zł.
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Powstanie nowy Posterunek Policji w lesznie

Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak od lat zabiegał o budowę nowej siedziby dla policji 

w Lesznie. Wszystko wskazuje na to, że działania te znajdą już niebawem szczęśliwy 

finał. Rada Gminy Leszno podczas ostatniej sesji uchwaliła przekazanie kolejnej działki 

na rzecz Skarbu Państwa, która będzie następnie przekazana w trwały zarząd Komendzie 

Stołecznej Policji. A zatem na dwóch działkach gminnych, o powierzchni łącznej  

ok. 2 tys. m², położonych w pobliżu Urzędu Gminy, powstanie nowa siedziba policji  

w Lesznie. Spodziewamy się, że budowa ruszy w tym roku.

o zagadnienia związane z budową po-
sterunku w lesznie i bezpieczeństwem 
mieszkańców naszej gminy zapytaliśmy 
Komendanta Powiatowego Policji dla 
Pwz mł. insp. Tomasza dałka.

– Jakie są kulisy podjęcia decyzji o bu-
dowie?

– W ostatnim czasie wiele dyskutowali-
śmy z Wójtem Gminy Leszno nad możliwo-
ścią budowy posterunku policji w Lesznie. 
W rozmowach uczestniczył także Zastępca 
Komendanta Stołecznego Policji Włodzi-
mierz Pietroń. Po wizycie w Lesznie doszło 
do spotkania z Komendantem Stołecznym 
Policji nadinspektorem Pawłem Dobro-
dziejem, ustalono że wybudujemy nowy 
posterunek policji w Lesznie. Jego urucho-
mienie planujemy w 2019 r. 

W tym kontekście, cieszę się, że Rada 
Gminy Leszno wyraziła zgodę na przeka-
zanie dwóch działek pod potrzeby nowej 
siedziby policji i parkingu. Miejsce na in-
westycję już jest. 

– Czy możemy zatem spodziewać się, że 
niebawem ruszą prace budowlane?

– Aktualnie rozpoczynają się prace 
związane z przygotowaniem dokumenta-
cji, przeprowadzone zostały już badania 
geologiczne na działkach, które samorząd 
gminy Leszno przekazał na cel budowy no-
wej siedziby policji. Jest to potrzebne do 
sporządzenia projektu, chcemy wiedzieć 
jakie zastosować ławy fundamentowe. 
Planujemy bowiem wykonać solidny bu-
dynek, który będzie służył lokalnej spo-
łeczności i policji przez wiele lat.

– ilu policjantów będzie tam pracować?
– Obecnie przewidujemy, że obsada po-

sterunku będzie działać w systemie 13 +1, 
czyli trzynastu policjantów i kierownik po-

sterunku. Staramy się tak planować dyslo-
kację służb, aby jak najwięcej policjantów 
było w terenie. Pomagają w tym również 
tzw. służby ponadnormatywne opłacane 
przez samorządy. Gmina Leszno opłaciła 
w ubiegłym roku 75 takich służb, wydając 
na to zadanie 15 tys. zł.

– Czy możemy powiedzieć, że gmina 
leszno jest bezpieczną gminą?

– Jest to jedna z bezpieczniejszych gmin 
naszego powiatu. Świadczą o tym staty-
styki, które przedstawiliśmy 26 stycznia 
br. w Komendzie Powiatowej Policji dla 
PWZ, z siedzibą w Starych Babicach, pod-
czas odprawy rocznej z udziałem Zastępcy 
Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. 
Krzysztofa Smeli. Po przeanalizowaniu da-
nych zauważymy, że do największej ilości 
przestępstw dochodzi, tak jak w latach 
ubiegłych, w ośrodkach miejskich nasze-
go powiatu. W ub. roku najwięcej prze-
stępstw ogółem stwierdzono w gminach: 
Ożarów Maz. (499), Łomianki (448), Błonie 
(406), Stare Babice (274). Najmniej prze-
stępstw stwierdzono w gminach: Kampi-
nos (64), Izabelin (120) i Leszno (148).

Podobnie jest jeśli chodzi o ilość wypad-
ków drogowych. Najwięcej z nich wydarzy-
ło się w gminach: Ożarów Maz. (20), Bło-
nie (13), Łomianki (10). Najbezpieczniej na 
drogach było w gminach: Kampinos i Iza-
belin (2 wypadki w ciągu ub. roku), Stare 
Babice (6) i Leszno (8). Najczęstszą przy-
czyną wypadków była nadmierna pręd-
kość, wymuszenia pierwszeństwa przejaz-
du i wykroczenia wobec pieszych. Jak za-
tem wykazują dane, gmina Leszno jest jed-
ną z najbezpieczniejszych gmin powiatu 
warszawskiego zachodniego. Oczywiście 
zawsze coś się może wydarzyć i pracujemy 
nad tym, aby zapobiegać niebezpiecznym 
sytuacjom. 

– Co Pan Komendant ma na myśli?
– Są to różne działania policji, z których 

jednym z ważniejszych jest prewencja. 
W ubiegłym roku spotykaliśmy się w Lesz-
nie z seniorami. Sierżant sztab. Marta Dy-
mek z KPP omawiała zagadnienia związa-
ne z bezpieczeństwem na drogach, a także 
uczulała seniorów na zagrożenia związane 
z oszustwami „na wnuczka” i „na policjan-
ta”. Wręczała ponadto seniorom elementy 
odblaskowe, ponieważ bardzo ważne jest, 
aby osoby starsze były dobrze widoczne na 
drogach po zmroku. Działania prewencyj-
ne przeprowadzaliśmy również wśród naj-
młodszych. Ich przykładem są chociażby 
zawody „Bezpieczny przedszkolak” w Pu-
blicznym Przedszkolu nr 1 im. „Leśnych 
Skrzatów” w Lesznie. Zorganizowano tam 
wiele konkurencji, w których dzieci uczest-
niczyły pod okiem policjantów ucząc się 
bezpiecznych zachowań.

– mówi się, że bezpieczeństwo jest na-
szą wspólną sprawą?    

– To prawda. Bezpieczeństwo to dobre 
współdziałanie policji, samorządów, róż-
nych służb, ale i również samych mieszkań-
ców gminy Leszno. Gdy widzicie Państwo 
jakieś niepokojące sytuacje, dziwne osoby 
w pobliżu waszych posesji, dzwońcie na 
policję. Tel. do komisariatu w lesznie: 
22 725 80 07, na KPP w starych Babicach: 
22 752 80 00, tel. alarmowy 997 i 112. 
Kiedyś propagowaliśmy taką akcję „Reaguj 
nie toleruj” i jej założenia powinniśmy sta-
le kontynuować w praktyce. Najlepszym 
alarmem jest bowiem czujne oko sąsiada. 
Informacje można podawać także anoni-
mowo.

Z KOMENDANTEM POWIATOWyM POLICJI DLA PWZ 

MŁ. INSP. TOMASZEM DAŁKIEM  

ROZMAWIAŁ MARCIN ŁADA
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dzień Babci i dziadka
Gdy tylko ferie zimowe dobiegły koń-

ca i dzieci powróciły do zaborowskiego 
przedszkola obchodziliśmy wielkie świę-
to – Dzień Babci i Dziadka. Zaproszeni 
Wyjątkowi i Ukochani Goście odwiedzi-
li nasze przedszkole 1 i 2 lutego 2018 r. 
Pierwszego dnia gościliśmy dziadków 
z grup I, II, III, IV, drugiego zaś z grupy V 
i VI. Dzieci przygotowały programy arty-

styczne, były wierszyki, piosenki, a nawet 
i tańce. Dziadkowie mieli również okazje 
brać udział w różnych konkursach. Spo-
śród przybyłych gości wyłoniliśmy Króla 
i Królową Balu, ,,Perfekcyjnego Dziadzia 
Domu” oraz ,,Babcie, Która Was Urządzi”.  
Na wszystkich gości czekały prezenty 
i oczywiście słodki poczęstunek. Serdecz-
nie dziękujemy za przybycie, wspólną za-
bawę i raz jeszcze życzymy zdrowia, szczę-
ścia oraz samych słonecznych dni.

PRZEDSZKOLE W ZABOROWIE

Bal Karnawałowy w szkole Podstawowej 
przy sosw w lesznie
„wszyscy bawią się wspaniale 
jak co roku w karnawale.”
[m. Brykczyński]

Karnawałowy Bal Przebierań-
ców to wieloletnia tradycja na-
szej szkoły. To dzień przepełniony 
muzyką, tańcem i zabawą. Na 
najmłodszych czeka wiele kon-
kursów i niespodzianek. W tym 
roku m.in. tańczyliśmy z gwiazd-
kami, usiłowaliśmy jak najdłużej 
utrzymać w parach balonik różny-
mi częściami ciała lub zmieścić się 
na coraz mniejszym skrawku ga-
zety. Największym powodzeniem 
cieszyły się jednak Wybory Króla 
i Królowej Balu. Komu w tym roku 
przypadł w udziale ten zaszczytny 
tytuł?  Zobaczcie sami.

WIOLETTA POŁEć

ELżBIETA WOLSKA
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Już po raz jedenasty seniorzy z całego powiatu spotkali się pod-
czas Festiwalu Chórów złotego wieku. w tym roku w przeglądzie 
wzięło udział sześć chórów seniora. Patronat Honorowy nad wy-
darzeniem objął starosta warszawski zachodni.

Festiwal był jedną z tegorocznych imprez kulturalnych realizowa-
nych pod egidą „Stolicy Kultury Mazowsza 2018”. Powiat warszawski 
zachodni otrzymał ten tytuł w konkursie organizowanym przez Sa-
morząd Województwa Mazowieckiego.

Swoją obecnością Festiwal Chórów uhonorowali Zastępca Staro-
sty Warszawskiego Zachodniego – Paweł Białecki, Wójt Gminy Lesz-
no – Andrzej Cieślak, Zastępca Burmistrza Błonia – Marek Książek 
oraz Dyrektor Centrum Kultury w Błoniu – Dariusz Sitarski.

Wójt Gminy Leszno rozpoczął Festiwal, powitał przybyłych gości 
oraz chóry, a także przeczytał list, który został przekazany przez Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Głos zabrał 
również Zastępca Starosty Warszawskiego Zachodniego, który zwró-
cił uwagę, że tytuł „Stolicy Kultury Mazowsza”, który otrzymał nasz 

Xi Powiatowy Festiwal Chórów złotego wieku
powiat otrzymaliśmy m.in. dzięki szerokiej 
ofercie imprez kulturalnych dla osób w każ-
dym wieku. Ponadto docenił jedenastolet-
nią tradycję spotkań chórów seniora pod-
czas Festiwalu w Lesznie.

Festiwal Chórów prowadziła Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznie Krystyna Ziubińska. Na począt-
ku przedstawiła publiczności członków jury, którzy mieli za zadanie 
ocenić występy chóralne i przyznać nagrody. W jury zasiedli artyście 
z Kameralnego Zespołu Wokalnego „Il Canto” – Wanda Laddy, Marta 
Lawrence, Andrzej Borzym oraz Leszek Kubiak.

Prezentację rozpoczął chór „Sami Swoi” z Borzęcina Dużego pod 
dyrekcją Jana Jaworskiego i Zofii Lasockiej. Tuż po nim wystąpiły „We-
sołe Wdówki” z Józefowa prowadzone przez Joannę Michrowską-Ka-
mińską i Waldemara Dąbrowskiego, jako kolejny zaprezentował się, 
po raz pierwszy na Festiwalu Chórów w Lesznie, Chór „Patrium Car-
men” z Łomianek pod dyrekcją Michała Straszewskiego. Następnie 
pojawił się Lesznowski Chór „Ballada” prowadzony przez Bernarda 
Olosia, „Śpiewający Senior” z Błonia pod kierownictwem Wojciecha 
Gumowskiego i Moniki Boras. Na zakończenie mogliśmy wysłuchać 
„Ożarowskich Kumoszek” prowadzonych przez Waldemara Dąbrow-
skiego i Joannę Michrowską-Kamińską.

Po występach chórów jury udało się na naradę, a publiczność 
skorzystała z krótkiej przerwy kawowej. Po przerwie jury ogłosi-
ło werdykt. Pierwsze miejsce przyznano Chórowi „Patrium Car-
men” z Łomianek, które zostało docenione m.in. za trudną sztukę 
wielogłosowego śpiewu a capella i interesujące wielogłosowe 
aranżacje. Dwa wyróżniania przyznano Lesznowskiemu Chórowi 
„Ballada” za bardzo dobrą dykcję i intonację, oraz Chórowi „Śpie-
wający Senior” z Błonia za wyjątkową prezentację i radość na es-
tradzie. Pozostałe chóry otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy  
za udział w XI Festiwalu Chórów. Wszyscy chórzyści otrzymali rów-
nież pamiątkowe parasole.

Na zakończenie wystąpił Kameralny Zespół Wokalny  
„Il Canto” w składzie: Wanda Laddy – sopran, Marta Lawrance – alt, 
Andrzej Borzym – tenor i Leszek Kubiak – bas. 

XI Powiatowy Festiwal Chórów Złotego Wieku w Lesznie był 
współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego.

ALEKSANDRA SMOLAREK
FOT. MŁ.
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Koncerty kolęd w lesznie i w zaborowie
6 stycznia w kościele w lesznie oraz 
7 stycznia w kościele w zaborowie odby-
ły się Koncerty kolęd zatytułowane „mę-
drcy Świata”. Podczas tych koncertów 
zgromadzeni w świątyniach mogli po-
słuchać utworów bożonarodzeniowych 
z całej europy, a także poznać dorobek 
szesnastowiecznych muzyków polskich.

Kameralny Zespół Wokalny Favola  
in Musica w składzie Katarzyna Bienias 
– sopran, Marta Lawrence – alt, Robert 
Lawrence – tenor, Piotr Pieron – bas, z to-
warzyszeniem harfy i skrzypiec zaprezen-
tował kilkanaście kolęd w wyjątkowych 
aranżacjach. Zgromadzeni mogli usłyszeć 
m. in. szesnastowieczną kolędę „Dzięciątko 
się narodziło”, a także hiszpańską melo-
dię „Riu, riu, chiu” czy też francuski utwór 
bożonarodzeniowy „Les anges dans nos 
campagnes”. Ponadto Urszula Nowakow-
ska-żwirdowska wykonała solo na harfie 
utwór „The Minstrel’s Adieu”, a Marcin 
Lewicki na skrzypcach zagrał angielską me-
lodię „Adeste fideles”. Na zakończenie ar-
tyści zaprezentowali polskie kolędy w aran-
żacjach Marcina Lewickiego, Włodzimierza 
Sołtysika i Stanisława Szczycińskiego.

Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak 
podziękował artystom za poruszający 

koncert, który podtrzymał w nas nastrój 
minionych świąt. Proboszcz parafii w Lesz-
nie, ksiądz Piotr Paweł Laskowski wspomi-
nał, że koncert przyniósł do Leszna odro-
binę Europy. Radna Gminy Leszno Ewa 
Latoszek wraz z proboszczem parafii w Za-
borowie – księdzem Sławomirem Cieśla-
kiem podziękowali za organizację koncer-
tu Wójtowi Gminy Leszno oraz muzykom 
za poruszające wykonania kolęd.

ALEKSANDRA SMOLAREK

FOT. MŁ.

Rodzinne  
Kolędowanie 
w Świetlicy  
w Łubcu
10 stycznia w Świetlicy w Łubcu odbyło się 
Rodzinne Kolędowanie. wśród zaproszo-
nych gości byli wójt gminy leszno andrzej 
Cieślak, Radna Powiatu warszawskiego 
zachodniego dorota górecka, Radni gmi-
ny leszno oraz mieszkańcy gminy. 

Przed publicznością zaprezentowa-
li się artyści, którzy na co dzień uczą się 
w Łubcu gry na instrumentach pod kierun-
kiem pana Ludwika Skrzypka. Absolwenci 
świetlicy kształcą się w Szkole Muzycznej  
im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie. 
Podczas koncertu wysłuchaliśmy kolęd 
granych na wiolonczeli przez Juliannę 
Brewczyńską. Ponadto w Świetlicy odby-

wają się również zajęcia taneczne. Grupa 
prowadzona przez panią Martę Andrze-
jewską zaprezentowała podczas koncertu 

taniec nowoczesny. Artyści otrzymali od 
Wójta Gminy drobne upominki.

ALEKSANDRA SMOLAREK, FOT. JULIA HAŁUBICKA
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gmina leszno na 23. Bazarze 
Charytatywnym w sofii
Gmina Leszno po raz kolejny wspar-
ła polskie stoisko zorganizowane 
przez Ambasadę RP w Sofii podczas 
23. Bazaru Charytatywnego orga-
nizowanego corocznie przez Mię-

dzynarodowy Klub Kobiet w Sofii. Stoisko 
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem 
odwiedzających Bazar Charytatywny. 

ZDJęCIA DZIęKI UPRZEJMOŚCI  

AMBASADy RP W SOFII

gminne Ferie 2018
Zimową akcję kulturalno-rekreacyjną „Ferie 2018” rozpoczęli-

śmy od wizyty w Gościńcu Julinek. Ponadto trzykrotnie wyjeżdżali-
śmy na lodowisko do Sochaczewa. W Świetlicy w Lesznie obejrzeli-
śmy spektakl teatralny pt. „O rycerzu, co księżniczkę ratował”. Wi-
dowisko obejrzały przedszkolaki, dzieci uczestniczące w akcji oraz 
indywidualni widzowie, którzy skorzystali z naszego zaproszenia. 

Dla kinomanów zorganizowaliśmy dwa wyjazdy do kina. Na 
film „Fernando” lub „Jumanji: Przygoda w dżungli” oraz „Cudow-

ny chłopak”. Przewidzieliśmy też coś dla miłośników słodyczy. 
Odwiedziliśmy „Manufakturę Cukierków” w Warszawie, gdzie 
uczestniczyliśmy w warsztatach „Ukręć sobie lizaka”. 

Na zakończenie ferii udaliśmy się do centrum rozrywki „Ale Ze-
bra” i parku trampolin Hangar 646 w Warszawie.

Dziękujemy wszystkim za udział w naszej akcji i zapraszamy za 
rok!

KAJA KATA
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w zaborowskiej szkole
Rok szkolny rządzi się zupełnie innymi 
prawami niż rok kalendarzowy. my wła-
śnie jesteśmy na półmetku. za oknem 
szaro i zimno, a u nas gwarno jak w ulu. 

12 stycznia zakończył się pierwszy se-
mestr, w którym odbyło się 21 konkursów 
szkolnych i międzyszkolnych. Laureaci 
odebrali 109 nagród ufundowanych przez 
Radę Rodziców i Sponsorów.

Wystawiliśmy 225 śródrocznych ocen 
wzorowych i bardzo dobrych zachowania, 
co oznacza, że 72,5% uczniów wspaniale 
reprezentuje naszą szkołę. 56 uczniów, czyli 
1/3 z klas IV – VII i dwóch oddziałów gim-
nazjalnych, uzyskało na I semestr średnią 
ocen powyżej 4,75 i pochwały Dyrektora.

Ostatnie miesiące starego roku były 
pełne szkolnych akcji charytatywnych, 
spośród których największym zaangażo-
waniem uczniów i rodziców cieszyły się 
„Okaż Serce. Świąteczna paczka dla po-
trzebujących”, „Szlachetna Paczka”, „Kość 
i Kocyk” – pomoc zwierzętom ze Zwie-
rzakowa Gminy Leszno, kiermasz ozdób 
bożonarodzeniowych i zbiórka nakrętek 
mająca na celu pomoc w rehabilitacji 
jednego z mieszkańców Zaborowa. Nie 
zabrakło też pokazów talentów naszych 

dzieci, które w konkursach recytatorskich, 
wokalnych, instrumentalnych i Jasełkach 
zachwyciły niejednego widza.

Po dwutygodnio – II semestr roku szkol-
nego 2017/2018. Czeka nas 20 tygodni 
nauki. Nasi uczniowie już chętnie biorą się 
do pracy, o czym świadczą chociażby wy-
niki Ogólnopolskiego Konkursu Matema-
tycznego „Alfik Matematyczny”: dwóch 
uczniów uzyskało wysokie noty, a jedna 
bardzo zdolna  dziewczynka – Oliwia – już 
po raz kolejny może szczycić się tytułem 
Laureata konkursu i wygraną – tygodnio-
wym pobytem na Obozie Talentów.

Dzięki dwóm nowym tablicom interak-
tywnym i szkoleniom dla nauczycieli bę-
dzie można ciekawiej i miejmy nadzieję 
efektywniej ćwiczyć różne umiejętności. 
Coraz bogatszy szkolny księgozbiór (ostat-
nie zakupy za 14. 144 zł) zachęca młod-
szych i starszych czytelników do oddawa-

nia się tej szlachetnej pasji. Ale ponieważ 
nie samą nauką żyje człowiek, 15 lutego 
organizujemy w naszej szkole  III Festiwal 
Pieśni Powstańczej, a 17 marca urządzimy 
kolejny Zaborowski Turniej Tenisa Stoło-
wego. W tym dniu zaprosimy też na im-
prezy towarzyszące. Już niedługo obejrzy-
my indywidualną wystawę prac plastycz-
nych naszej gimnazjalistki – Marysi, a po-
przednia wystawa zostanie przeniesiona 
do Urzędu Gminy w Lesznie. 

ZSP ZABORóW

Vii Rajd szlakiem Powstańców styczniowych
28 stycznia w Julinku zorganizowano kolejną edycję narciar-
skiego Rajdu szlakiem Powstańców styczniowych. dla uczest-
ników imprezy przygotowano 100 kompletów nart. niestety 
pogoda sprawiła wszystkim tego dnia niemiłą niespodziankę. 
od rana padał deszcz, śnieg stopniał i impreza narciarska, z ko-
nieczności, przerodziła się imprezę nordic walking.

Na starcie stawiło się około 150 amatorów sportowej zabawy. Dla 
wszystkich zorganizowano profesjonalną rozgrzewkę. Uroczystego 
otwarcia rajdu dokonali Wicestarosta PWZ Paweł Białecki, Zastęp-
ca Wójta Gminy Leszno Grzegorz Banaszkiewicz, Dyrektor Kampi-
noskiego Parku Narodowego Mirosław Markowski i Prezes Związku 

Podhalan (Oddział w Warszawie) Łukasz Zięba, który na zakończenie 
powitania wręczył uczestnikom rajdu oscypki.

Wszyscy bezpiecznie, bez kontuzji dotarli do mety, gdzie cze-
kał już na nich ciepły posiłek, ufundowany przez Wójta Gminy 
Leszno. O bezpieczeństwo uczestników imprezy dbały służby 
medyczne i rekonstruktorzy w strojach z czasów powstania stycz-
niowego. Na zakończenie imprezy odbyło się losowanie nagród.

Organizatorem rajdu był: Powiat Warszawski Zachodni, a part-
nerami imprezy: Gmina Leszno, Park Rozrywki Julinek i Kampino-
ski Park Narodowy. Relację z rajdu nadawała TVP3 i Mazowsze TV.

 TEKST I FOT. MŁ
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26. Finał woŚP w lesznie
w niedzielę 14 stycznia odbył się 26. 
Finał wielkiej orkiestry Świątecznej Po-
mocy. zbiórce pieniędzy towarzyszyły 
różnorodne atrakcje. nie mogło zabrak-
nąć między innymi występów artystycz-
nych w wykonaniu dzieci i młodzieży 
z naszej gminy. darczyńcom bardzo dzię-
kujemy za hojność, a wolontariuszom 
i organizatorom za poświęcony czas 
i wielkie zaangażowanie.

Wyniki zbiórki: 21 120 zł i 8 €, licytacje: 
4 477 zł (w tym 174 zł ze sprzedaży książek, 
347 zł ze sprzedaży strażackiej grochówki), 
kwesta wolontariuszy: 16 643zł, 8 €.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy zaangażowali się w przygotowanie im-
prez w Lesznie:

Sponsorom: Wójtowi Gminy Leszno – 
Panu Andrzejowi Cieślakowi, Radzie Gmi-
ny Leszno, Świetlicy w Lesznie, Bibliotece 
Publicznej w Lesznie, OSP Leszno, OSP 
Czarnów, Firmie Bio Planet S. A. z Leszna, 
Restauracji Il Pro secco z Leszna, Pani Do-
rocie Góreckiej – Radnej PWZ, Pani Gra-
żynie Falkowskiej – Radnej Gminy Leszno, 
Panu Piotrowi Tomczakowi – dyrektorowi 
Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Ju-
linku, Pani Aleksandrze Smolarek, Pań-
stwu Annie i Rafałowi Szpinalskim, Panu 
Mirosławowi Śmiechowi, Panu Jarosławo-
wi Bukatowi, Uczniom SOSW w Lesznie, 
Pani Elżbiecie Wolskiej, Pani Wioletcie 
Połeć, Pani Małgorzacie Lanocie, Panu 
Michałowi Wołyńskiemu, Pani Krystynie 
Kraszewskiej, Pani Lili Morkowskiej, Panu 
Januszowi Mandesowi, Państwu Jezior-

kowskim, Pani Renacie Chróstnej-Pytka, 
Pani Katarzynie Jelińska.

Dziękujemy również wolontariuszom za 
poświęcony czas i energię, a także arty-
stom za uświetnienie imprezy występami.

Dziękujemy Kierownictwu i Pracowni-
kom Banku Spółdzielczego w Sochaczewie 
za zorganizowanie i przeprowadzenie li-
czenia zebranych pieniędzy.

ALEKSANDRA SMOLAREK, FOT. PAWEŁ TUSZyńSKI



15INFORMaC JE

„góRa gRosza  
Viii edycja”
w PuBliCznym PRzedszKolu nR 1 
w lesznie im. leŚnyCH sKRzaTów

Nasze przed-
szkole już po raz 
drugi uczestni-
czy w Ogólno-
polskiej Akcji  
„Góra Grosza” 
organizowanej 
przez Towarzy-

stwo Nasz Dom. Tym razem akcja trwała 
od 27.11.2017 r. do 2.01.2018 r. Przedsię-
wzięcie to ma na celu zebranie funduszy 
na pomoc dzieciom wychowującym się 
poza własną rodziną, w tym na tworze-
nie i dofinansowanie nowych domów dla 
dzieci, rodzinnych domów dziecka, placó-
wek pogotowia rodzinnego oraz dla naj-
bardziej potrzebujących domów dziecka, 
które są w trakcie przekształceń i realizują 
prorodzinne programy wychowawcze. 

Naszym mottem było: „Jeden grosz 
znaczy niewiele, ale góra grosza jest naj-
większa na świecie”. W myśl tej idei dzie-
ci z naszego przedszkola wraz z rodzica-
mi, nie pozostały obojętne na krzywdę 
innych i chętnie brały udział w zbiórce 
drobnych  monet groszowych. Po zakoń-
czonej akcji zebrane „grosiki” zostały po-
segregowane według nominałów i bar-
dzo dokładnie policzone. W przedszkolu 
uzbieraliśmy razem: 523,69 zł. Pieniądze 
zostały przekazane organizatorom akcji.

Ta szlachetna akcja była bardzo do-
brym przedsięwzięciem wychowaw-
czym, gdyż pozwoliła uświadomić dzie-
ciom, że oddając choćby jeden grosz 
można przyczynić się do zrealizowania 
wielkich czynów na rzecz dzieci w trud-
nej sytuacji rodzinnej. Nasze przedszko-
laki zrozumiały, że pieniądze uzbierane 
w pokaźną „górę grosza” mogą wpłynąć 
na poprawę losu ich rówieśników, którzy 
nie z własnych przyczyn zostali odsepa-
rowani od najbliższych.

Wszystkim biorącym udział w naszej 
zbiórce serdecznie dziękujemy oraz 
mamy nadzieję, że w następnej edycji 
akcji też będą chętnie brali udział!

MAGDALENA MARINKOVIć

uczniowie sosw w lesznie dla woŚP
W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie w ramach innowacji pedagogicznej „Akade-
mia Kreatywności” organizujemy zajęcia warsztatowe, które m.in. mają na celu rozwijanie 
zdolności twórczych uczniów, ich zainteresowań, pasji, a także umożliwienie im zaprezento-
wania swoich umiejętności w szerszym środowisku. W styczniu przedmioty zdobione przez 
uczniów techniką decoupage przekazano Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W ten 
sposób i nasza młodzież zaangażowała się w bezinteresowną pomoc innym. SOSW LESZNO

26. Finał woŚP w zaborowie
26. Finał woŚP w zaborowie już za nami! 
Jak zawsze mogłyśmy liczyć na Państwa 
obecność i szczodrość. w tym roku gra-
liśmy dla wyrównania szans w leczeniu 
noworodków. udało nam się wspólnie 
zebrać ponad 15 tys. złotych! 

Wszystkim tym, którzy w tym dniu za-
szczycili nas swoją obecnością, serdecznie 
dziękujemy. Szczególne podziękowanie 
należą się naszym wolontariuszom oraz 
wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom. 
Byłyśmy bardzo wzruszone i zaskoczone, że 
wśród nas jest tylu ludzi dobrej woli, którzy 
chcą z innymi dzielić się tym co mają.

Chcemy złożyć podziękowania również 
wszystkim, którzy razem z nami włączyli 
się do pomocy przy organizacji tego fina-
łu. Są to: Wójt Gminy Leszno Andrzej Cie-
ślak, Świetlica Gminna w Zaborowie, Szko-
ła Podstawowa w Zaborowie, Przedszkole 
w Zaborowie, Wiktorów Studio oraz wszy-
scy mali i duzi artyści i wykonawcy.

Siema do przyszłego roku!
ORGANIZATORZy: 

EWA LATOSZEK I MARIANNA MALAROWSKA



ii gala sportowa gminy leszno
10 lutego, podczas ii gali sportowej gmi-
ny leszno uhonorowani zostali wybitni 
sportowcy, trenerzy i wszyscy, którzy swo-
imi działaniami wspierają rozwój sportu 
na naszym terenie.

Na początku głos zabrał Przewodniczą-
cy Rady Gminy Lesław Kuczyński, później 
do zaproszonych gości i sportowców skiero-
wał swe słowo Wójt Gminy Leszno Andrzej 
Cieślak, który podkreślił istotną rolę sportu 
w naszym życiu, a także docenił osiągnię-
cia lesznowskich sportowców. Następnie 
zgromadzonych w Zespole Sportowo-Re-
kreacyjnym w Lesznie powitała Stanisława 
Rzymka – Dyrektor Świetlicy w Łubcu.

W pierwszej części Gali nagrodzeni zostali 
sportowcy, którym przyznane zostało Sty-
pendium Gminy Leszno. W tym roku jest ich 
aż 22. W uznaniu wybitnych osiągnieć spor-
towych oraz godnego reprezentowania gmi-
ny Leszno nagrody odebrali: Adrianna Bany 
(lekkoatletyka), Daria Bany(lekkoatletyka), 
Ewelina Bartosiewicz (wędkarstwo spławiko-
we), Alicja Bartosik (karate shotokan), Karo-
lina Czyż (piłka nożna), Albert Ferenc (golf), 
Karolina Grzeszczuk (tenis ziemny), Aleksan-
dra Jeziorkowska (taniec towarzyski), Jakub 
Klepacki (karate olimpijskie), Julia Kowalczyk 
(lekkoatletyka), Wiktor Kowalczyk (piłka noż-
na i lekkoatletyka), Jakub Latoszek (taniec to-
warzyski), Jakub Mackiewicz (tenis ziemny), 
Olga Michalak (taniec towarzyski), Natalia 
Przyborska (taniec towarzyski), Kacper Soko-

łowski (taniec towarzyski), Aleksandra Sokół 
(lekkoatletyka), Oliwia Sokół (lekkoatletyka), 
Karolina Strawińska (lekkoatletyka i koszy-
kówka), Wiktoria Wisnowska (piłka nożna), 
Kinga Ziółkowska (tenis ziemny), Filip Zwoliń-
ski (piłka nożna).

Ponadto przyznane zostały puchary dla 
najlepszych sportowców minionego roku. 
Wśród nich znaleźli się: Kamil Zwoliński 
(lekkoatletyka, piłka nożna), Michał Maj (te-
nis ziemny), Maja Rybarczyk (taekwondo, 
pływanie), Maria Jakubik (karate), Tomasz 
Michalski (karate), Amelia Przybylska (tenis 
stołowy, piłka nożna), Andżelika Burakow-
ska (tenis stołowy, gry zespołowe), Patrycja 
Gocuł (tenis stołowy), Gabriela Burakowska 
(gry zespołowe), Maja Jaroszkiewicz (gry ze-
społowe), Jakub Szymczyk (gry zespołowe, 
piłka nożna), Mikołaj Chomontowski (gry 
zespołowe, pływanie), Mikołaj Wołoski (naj-
lepszy piłkarz KS Zaborowianka), Łucja Stan-
kiewicz (najlepszy piłkarz KS Zaborowianka), 
Kamil Sieklicki (najlepszy piłkarz KS Party-
zant), Kacper Chomontowski (najlepszy pił-
karz KS Partyzant), Julia Skowyra (pływanie), 
Adrian Liszkiewicz (pływanie), Radosław 
Chełmiński (pływanie), Damian Michalski 
(najwszechstronniejszy sportowiec).

Podczas Gali Sportowej podziękowania 
otrzymały również osoby, które ciężko pra-
cują, by sport w gminie Leszno stał na wyso-
kim poziomie. Za docenianie osiągnięć spor-
towców gminy Leszno i wspieranie rozwoju 

młodych talentów uhonorowany został Wójt 
Gminy Leszno Andrzej Cieślak. Ponadto za 
pasję i zaangażowanie w propagowanie spor-
tu wśród dzieci i młodzieży z gminy Leszno 
nagrodzono: Joannę Pajkowską – Kapitana 
żeglugi Wielkiej, Waldemara Cecułę – Prezes 
KS Tennis Life, Przemysława Lewandowskiego 
– trenera KS Tennis Life, Andrzeja Andryszczy-
ka – trenera lekkiej atletyki MKS „Bielik Lesz-
no”, Filip Bąk – trener pływania i narciarstwa 
biegowego MKS „Bielik Leszno”, Ilona Grabar-
czyk – trener tańca i gimnastyki artystycznej 
MKS „Bielik Leszno”, Grzegorz Gładysz – tre-
ner piłki nożnej, Sławomir Przygoda – trener 
piłki nożnej KS Partyzant Leszno, Piotr Smola-
rek – trener piłki nożnej KS Partyzant Leszno, 
Rafał Papiernik – trener piłki nożnej KS Zabo-
rowianka Zaborów, Daniel Kucharski – trener 
karate Klubu Rensei, Witold Kucharski – tre-
ner karate Klubu Rensei, Kaja Kata – Dyrek-
tor Świetlicy w Zaborowie, a także Marta 
Szymańska – Pracownik Zespołu Sportowo 
Rekreacyjnego w Lesznie za zaangażowanie 
i pomoc w organizacji imprez sportowych.

Galę uświetnił pokaz tańca sportowe-
go oraz gimnastyki artystycznej zapre-
zentowany przez dziewczęta prowadzone  
przez Panią Ilonę Grabarczyk.

Na zakończenie dla uczestników Gali zor-
ganizowane zostały gry i zabawy.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

ALEKSANDRA SMOLAREK, FOT. MICHAŁ TOŁCZyK
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mikołajowy turniej tenisa stołowego
W dniu 30 listopada 2017 r. w Szkole Podsta-
wowej im. Stefana Batorego w Lesznie odbył 
się X Mikołajkowy turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Stefana Batorego w Lesznie. W zawodach 
wzięło udział ponad 50 uczniów: dziewcząt 
i chłopców z klas III, IV, V, VI. Zawody zorga-
nizowane zostały przez Samorząd Uczniow-
ski i nauczycieli wychowania fizycznego, jak 
co roku, cieszą się dużą popularnością wśród 
uczniów naszej szkoły. 

Rywalizacja sportowa toczył się w czterech 
kategoriach:
•  gry singlowe dziewcząt i chłopców klas iii-

-IV:
I  miejsce – M. Maj
II miejsce – W. Kowalczyk
III miejsce – R. Grzeszczuk

•  gry singlowe dziewcząt kl. V-Vi
I miejsce – A. Przybylska
II miejsce – A. Sokół
III miejsce – O. Sokół
Wyróżnienie – A. Szczęsna  

• gry singlowe chłopców kl. V-Vi
I miejsce – M. Chomontowski
II miejsce - D. Grzegorek
III miejsce – B. Stelmaszczyk
Wyróżnienie – S. Dadacz

•  gry deblowe dziewcząt i chłopców kl. V-Vi
I miejsce – A. Sokół, O. Sokół
II miejsce – A. Przybylska, B. Osówniak
III miejsce – M. Chomontowski, K. Pieniak
Wyróżnienie – S. Dadacz, B. Stelmaszczyk
Celem turnieju jest podniesienie na wyższy 

poziom własnych umiejętności w tej jakże cie-
kawej dyscyplinie sportu jaką jest tenis stołowy 

oraz wyłonienie reprezentacji szkoły na zawody 
gminne i powiatowe. Nie do przecenienia jest 
również aspekt poznawczy, wychowawczy i spo-
łeczny. Bowiem czas spędzony w miłej, przyja-
znej atmosferze, w gronie kolegów i przyjaciół, 
w sposób aktywny, może przynieść naszym 
dzieciom same pozytywy: wiarę we własne siły, 
możliwości, z pewnością pozwoli odnieść suk-
ces sportowy oraz w życiu prywatnym. 

Podziękowania dla p. A. Kacprzyk, p. A. 
Chrzanowskiej, p. I. Lewandowskiej i sędziów 
– uczniów klas gimnazjalnych: A. Burakow-
skiej, W. Wisnowskiej, K. Chomontowskie-
mu, K. Zwolińskiemu

Warto zauważyć, iż najlepsi z naszego Tur-
nieju zdobywają złote medale na zawodach 
powiatowych i reprezentują nasz powiat na 
zawodach międzypowiatowych. Tak również 
było i w tym roku szkolnym.

Ze sportowym pozdrowieniem
FILIP BąK

niesamowity rok 2017 w klubie Rensei Karate
drodzy rodzice, przyjaciele, znajomi, kibice!

Bardzo wam dziękujemy za obecność 
i wsparcie w 2017 roku, roku bardzo owoc-
nym pod względem ilości zawodów, bo aż  
18, w których nasi zawodnicy wzięli udział. 
211 razy stawali oni na podium! wywalczyli  
78 złotych, 50 srebrnych i 83 brązowych me-
dali.

Najlepszym zawodnikiem został Jakub Do-
brzyński – zdobywca m.in. Pucharu Świata 
w konkurencji kumie ind. w czeskich Pardubi-
cach oraz aktualny Młodzieżowy Mistrz Pol-
ski w konkurencji kata indywidualne. Jakub 
w 2017 r. wywalczył aż 17 medali złotych. Za 
każdym razem, jak tylko dotarł do finału, wy-
grywał wszystkie swoje walki finałowe.

Niesamowitym osiągnięciem pochwalić 
się może również sensei Ewa Gąsiewska, któ-
ra po raz drugi z rzędu, również w tym roku 
została Akademicką Mistrzynią Polski w kon-
kurencji kumie ind.

Wielu naszych młodych zawodników, 
a wśród nich należy wyróżnić Jakuba Do-
brzyńskiego, Karolinę Dzienkowską, Kaspra 

Szubskiego, Jakuba Klepackiego, Jana Kac-
perskiego, Alicję Bartosik, Jakuba Kęsickie-
go, Michalinę Wojtkowską, Krystiana Krzy-
wickiego, Kamila Wojtkowskiego, Weronikę 
Dzwonkowską, wielokrotnie reprezentowało 
nasz klub na zawodach i zdobywało piękne 
trofea. Grupa dzieci i młodzieży chcącej czę-
ściej uczestniczyć w zawodach, powiększa 
się. Jest to niewątpliwie wielką zasługą rodzi-
ców i opiekunów.

Wiosną jeszcze skromnie, tylko kilku za-
wodników reprezentowało nasz klub w roz-
grywkach Mazowieckiej Ligi Karate WKF. 
Jesień należała już do nas. Duża grupa za-
wodników, ich postawa i osiągnięte wyniki 
pozwoliły, aby RENSEI został zwycięzcą kla-
syfikacji medalowej w sezonie 2017. Nasi 
zawodnicy zdobyli w tych rozgrywkach w su-
mie 58 złotych, 35 srebrnych i 31 brązowych 
medali. Brawo! 

Dziękujemy zawodnikom za udział w Lidze 
i gratulujemy wspaniałych osiągnięć. Teraz 
czekamy na powołania naszych zawodników 
do Kadry Mazowsza, a już niebawem zaczy-

namy MLK-2018. Liczymy na równie wysoką 
frekwencję zawodników.

W 2017 r. trenerzy i „starszyzna” brała 
również udział w kilku szkoleniach trener-
skich, gdzie zdobywaliśmy lub podwyższali-
śmy uprawnienia trenerskie. Dwoje naszych 
zawodników – sensei Jan Bielawski i senpai 
Karolina Dzienkowska uzyskało stopień Sę-
dziego Polskiego Związku Karate.

Wraz z kilkoma zawodnikami kadry, pod-
czas seminariów karate, pod okiem zagra-
nicznych trenerów, zdobywaliśmy nowe 
umiejętności i cenne doświadczenia.

Relaksacyjnie, zorganizowaliśmy 3 dnio-
wy „wypad” na kajaki oraz fajnie spędzali-
śmy czas przy ogniskach. Wzięliśmy również 
udział w biegu charytatywnym Onkobiegu, 
podczas którego nasi zawodnicy wspomogli 
chorych.

Na koniec chcielibyśmy jeszcze raz serdecz-
nie podziękować tym, którzy nas wspierają, 
pomagają, kibicują. A tych co jeszcze się wa-
hają, informujemy, że w każdej chwili może-
cie do nas dołączyć!

Wszystkim naszym kibicom, znajomym, 
przyjaciołom życzymy wszelkiej pomyślności 
w nowym 2018 roku.

RENSEI KARATE



skończyły się zimowe ferie, a wraz z nimi wielka Podróż przez  
Baśnie. w tym roku „Baśniowe ferie” rozpoczęły się w filiach 
Biblioteki Publicznej gminy leszno w Czarnowie i w zaborowie. 
Codziennie w dniach otwarcia placówek, od godziny 16 do 17 
czytaliśmy baśnie. 

W bibliotece w Czar-
nowie dzieci wysłucha-
ły utworów „Dziew-
czyna z wieży” ze 
zbioru „Baśnie pełne 
czarów”, ”Królewna 
żabka” L. Bardijewskiej 
oraz „Owocowe bajki” 
B. Gawryluk. Na zakoń-
czenie dzieci rysowały 
postacie z bajek. W bi-
bliotece w Zaborowie 
czytano „Przygody 
w zamku” B. Belardi-
nelli, ”Czarownica Tekla 
jej przyjaciele” J. Jorda-
na. Dzieci po wysłucha-
niu utworów wykonały 
ilustracje nawiązujące 
do tekstów. W drugim 
tygodniu spotykaliśmy 
się w bibliotece w Lesz-
nie, gdzie czytaliśmy 

sobie teksty z różnych stron świata. Wygodnie ułożeni na kocykach 
i poduchach wędrowaliśmy po Chinach, słuchaliśmy cesarskiego 
słowika oraz chińskich legend: „Dziewica Białych Wód”, „Właściciel 
Dzbana” i „Wierny pies”. Kolejnego dnia swą opowieść o przygo-
dach Aladyna snuła Szeherezada. Przemierzaliśmy również kon-
tynent amerykański. Towarzyszyli nam jego rdzenni mieszkańcy, 
Indianie, a wśród nich córka wodza, księżniczka Pocahontas. Wy-
słuchaliśmy zabawnej historyjki U. Stark „Jak mama została Indian-
ką”, która mówi, jak wspaniałymi towarzyszami zabaw mogą być 
nasi rodzice. W dniu indiańskim mieliśmy możliwość obejrzeć kilka 
przedmiotów codziennego życia Indian m.in. łuk, „łapacz snów”, 
elementy stroju, które można było przymierzyć. Wysłuchaliśmy 
również legendy indiańskiej o dzielnym małym ptaszku, droździe 
pustelniku. Pod koniec tygodnia wróciliśmy do Europy. Poznali-
śmy: „Panią Zimę” baśń braci Grimm oraz inne bajki niemieckie: 
„Stokrotkę”, „Jeża i zająca”, „Raka nieboraka”. Ostatniego dnia 
podróży bajaliśmy po polsku. „Królewna żabka” L. Bardijewskiej 
z serii Baśnie polskie i „Wdzięczne krasnoludki” z tomu „Bajarka 
opowiada - zbiór baśni całego świata” w opracowaniu M. Niklewi-
czowej zakończyły naszą wielką podróż  po baśniach świata. 

Każdego dnia dzieci wykonywały ilustracje do tekstów bajek, 
których wysłuchały. Rysunki  stanowią treść wystawki ilustrują-
cej naszą podróż. Na zakończenie otrzymały upominki.

MIRKA DyMEK, MARIOLA ŁUKASIK

KULTUR a18

Baśniowe ferie w Bibliotece 
Publicznej



sukcesy uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego w lesznie
W okresie świąteczno-noworocznym 
uczniowie klas przysposabiających do pracy 
zaprezentowali swoje umiejętności wokal-
ne podczas IV Międzyszkolnego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek Szkół Specjalnych i Klas 
Integracyjnych pod nazwą „Kolęda z Gwiaz-
dami” w żyrardowskim Centrum Kultury. 
Odnieśliśmy sukces – II miejsce! Potwier-
dzeniem naszych talentów plastycznych 
stało się zajęcie II miejsca w konkursie „Naj-
piękniejsza Ozdoba Choinkowa”. Wspaniałą 
bombkę ozdobioną techniką decoupage 
wykonali uczniowie podczas warsztatów 
prowadzonych w ramach innowacji „Akade-
mia Kreatywności”. Gratulujemy!

SOSW LESZNO

19KULTUR a

spotkanie z Panem Tomaszem szwedem
Publiczne Przedszkole  Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie w dniu 9 stycznia 
2018 r. miało zaszczyt gościć wyjątkową osobę, Pana Tomasza Szweda – polskiego pio-
senkarza country, folku, bluesa i szant psychoterapeuty i przede wszystkim autora cie-
kawych książek dla dzieci tj.: ,,Klinika Małych Zwierząt w Leśnej Górce”, ,,Zima w Klinice 
małych Zwierząt w Leśnej Górce”, ,,Wiosna w Klinice Małych Zwierząt w Leśnej Górce”.

Pan Tomasz porwał przedszkolaki w barw-
ny świat swoich książek. Dzieci z ogromnym 
zainteresowanie śledziły przygody małych, 
leśnych bohaterów. Rozwiązywaliśmy za-
gadki, nie zabrakło również śpiewów i tań-
ców do których nasz gość grał na gitarze  
oraz harmonijce. Na koniec spotkania przed-
szkolaki zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie 
jak również otrzymały autografy.

PRZEDSZKOLE W ZABOROWIE




