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Z GMINY 3

Z PRAC RADy GMiNy LESZNO 

•  Uchwała Nr XXXVIII/222/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2017–2024;

•  Uchwała Nr XXXVIII/223/2017 w sprawie zmiany Uchwały Bu-
dżetowej Gminy Leszno na rok 2017;

•  Uchwała Nr XXXVIII/224/2017 w sprawie stwierdzenia prze-
kształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Lesz-
nie w Szkołę Podstawową im. Stefana Batorego w Lesznie; 

•  Uchwała Nr XXXVIII/225/2017 w sprawie stwierdzenia prze-
kształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Za-

borowie w Szkołę Podstawową im. Powstańców 1863 Roku 
w Zaborowie; 

•  Uchwała Nr XXXVIII/226/2017 w sprawie nadania Statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie;

•  Uchwała Nr XXXVIII/227/2017 w sprawie wyrażenia zgody  
na dzierżawę gruntu na czas dłuższy niż 3 lata;

•  Uchwała Nr XXXVIII/228/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu 
parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź” we wsi Zabo-
rów.

W dniu 4 października 2017 r. odbyła się XXXViii sesja Rady Gminy Leszno, na której podjęto następujące uchwały: 

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

W dniu 23 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego. W jego trakcie wójtowie i burmistrzowie gmin naszego po-
wiatu zostali poinformowani przez Służby Weterynaryjne o pojawieniu się na te-
renie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przypadków Afrykańskiego Pomoru 
Świń (ASF). W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o zgłaszanie martwych bądź 
nietypowo zachowujących się dzików bezpośrednio do Powiatowego Inspek-
toratu Weterynaryjnego (tel.: 22 733 72 90), bądź do Urzędu Gminy w Lesznie  
(tel.: 22-725-80-05, 501-227-402).

Informujemy również, że Afrykański Pomór Świń jest chorobą zagrażającą tylko 
trzodzie chlewnej oraz dzikom. W żaden sposób choroba ta nie stwarza zagrożeń 
dla zdrowia i życia ludzi.

Podczas XXXiX sesji Rady Gminy Leszno w dniu 8 listopada 2017 r. podjęte zostały następujące uchwały: 

•  Uchwała Nr XXXIX/229/2017 w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 
rok; 

•  Uchwała Nr XXXIX/230/2017 w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości;

•  Uchwała Nr XXXIX/231/2017 w sprawie określenia stawek po-
datku od środków transportowych;

•  Uchwała Nr XXXIX/232/2017 w sprawie przyjęcia „Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Leszno do roku 2020”;

•  Uchwała Nr XXXIX/233/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Feliksów, gmina Leszno.

Dnia 29 listopada 2017 r. odbyła się XL sesja Rady Gminy Leszno, zwołana na wniosek wójta w trybie nadzwyczajnym, na której 
podjęto niżej wymienione uchwały: 

•  Uchwała Nr XL/234/2017 w sprawie zmiany uchwały  
Nr XIV/75/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 30 września 2015 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łubiec i Kę-
piaste w Gminie Leszno;

•  Uchwała Nr XL/235/2017 w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części wsi Łubiec i Kępiaste 
w Gminie Leszno – etap I;

•  Uchwała Nr XL/236/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2017 – 2024;

•  Uchwała Nr XL/237/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżeto-
wej Gminy Leszno na rok 2017;

•  Uchwała Nr XL/238/2017 w sprawie uchwalenia „Programu 
współpracy Gminy Leszno w 2018 roku z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)”;

•  Uchwała Nr XL/239/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opie-
kuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i tryb ich 
pobierania;

•  Uchwała Nr XL/240/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie 
przyjęcia regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj 
i Jedź” we wsi Zaborów.

UWAGA! Afrykański Pomór Świń USUWAMy AZBEST
Przypominamy, iż wszyscy mieszkańcy za-
interesowani usunięciem pokryć dacho-
wych z eternitu mogą składać wnioski 
w pokoju nr 27 Urzędu Gminy Leszno 
w terminie do końca stycznia 2018 r.  
Po tym terminie wnioski nie będą przyj-
mowane. 
Wnioski są dostępne na stronie interne-
towej www.gminaleszno.pl lub w Urzę-
dzie Gminy Leszno, pokój nr 27.
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W związku z trwającym sezonem grzewczym przypominamy 
wszystkim mieszkańcom Gminy Leszno, że obowiązuje bez-
względny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości 
oraz w piecach domowych

W piecu domowym nie wolno palić śmieci. Szczególnie nie-
bezpieczne dla zdrowia jest spalanie plastikowych pojemników 
i butelek oraz innych plastikowych opakowań, starych opon i od-
padów z gumy, przedmiotów z tworzyw sztucznych, elementów 
drewnianych pokrytych lakierem, podkładów kolejowych, opa-
kowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, opako-
wań po farbach i lakierach oraz toreb z polietylenu.

Spalając odpady w piecach trujemy siebie, swoich 
najbliższych, sąsiadów, powietrze, wodę i glebę, 

zanieczyszczamy środowisko, w którym mieszkamy.

Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spala-
nia odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę spalania 
i w efekcie wytwarzają trujące substancje gazowe, m.in. tlenek 

węgla, który uszkadza płuca, tlenek azotu, drażniący drogi odde-
chowe, jak również: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowo-
dór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. 
Powodują one wzrost zachorowań na choroby układu oddecho-
wego, alergie i nowotwory.

Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osa-
dzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, 
której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania 
komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożaru 
domu.

MiEJMy NA UWADZE ZDROWiE SWOJE i iNNyCH LUDZi
DBAJMY O POWIETRZE I ŚRODOWISKO

Program „Karta Rodziny 3+”, działa na terenie Gminy Leszno  
od kwietnia 2014 roku.

Celem programu „Karta Rodziny 3+”, jest polepszenie warun-
ków życiowych Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie 
Gminy Leszno .

Przez Rodzinę Wielodzietną należy rozumieć, rodzinę zamiesz-
kałą na terenie Gminy Leszno, także (rodzinę zastępczą), składa-
jącą się z rodziców (jednego rodzica), mających na utrzymaniu 
troje i więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub 24. roku życia 
pod warunkiem, że dziecko uczy się lub studiuje. Potwierdzeniem 
uprawnień do korzystania z programu jest posiadanie „Karty Ro-
dzina 3+”, którą otrzymuje każdy członek rodziny wielodzietnej 
spełniający kryteria.

„Karta Rodziny 3+”, wydawana jest na wniosek, dla każdego 
członka Rodziny Wielodzietnej. Karta posiada numer, datę waż-
ności oraz dane (imię i nazwisko) osoby dla której została wysta-
wiona. Karta ważna jest przez 1 rok.

W programie może uczestniczyć każda rodzina wielodzietna 
niezależnie od osiąganego dochodu.

„Program Karta Rodziny 3+”, obejmuje ulgi, zniżki:
1.  20% zniżki na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
2.  20% zniżki za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3.  50% zniżki na zakup biletów na Pływalnie „Orka” w Sochaczewie,
4.  50% zniżki na zakup biletów do Kina w Ośrodku Kultury w Błoniu,
5.  50% zniżki w KS Tenis Life Leszno,
6.  Bezpłatne korzystanie z zajęć członków Rodzin Wielodzietnych 

organizowanych przez Zespół Sportowo Rekreacyjny w Lesznie,
7.  20% zniżki przy zakupie pakietu 2+1 na wszystkie atrakcje, pa-

kietu 2+2 na wszystkie atrakcje, biletu całodniowego na wszyst-
kie atrakcje oraz noclegu w ZPR Express Julinek.
Obecnie z „Karty Rodzina 3+”, korzysta 117 Rodzin Wielodzietnych.
Przedsiębiorcy i instytucje niębędące jednostkami organiza-

cyjnymi gminy działające na terenie Gminy Leszno zachęcamy  
do włączenia się w realizację Programu „Karta Rodziny 3+”, wy-
pełniając deklarację (porozumienie) w której określą zakres i wy-
sokość stosowanych ulg. Informacje o podmiotach i instytucjach 
które zechcą przystąpić do Programu będą publikowane na stro-
nie internetowej Gminy Leszno oraz Informatorze Gminnym.

Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Leszno.

Program „Karta Rodziny 3+”

Sezon grzewczy

W naszej Gminie w ramach realizacji projektu „Podniesienie standardów bezpieczeństwa w Powiecie Warszawskim 
Zachodnim poprzez zakup systemu wczesnego ostrzegania” w Lesznie, Zaborowie i Czarnowie zostały założone syreny 
wczesnego ostrzegania. Projekt został sfinansowany ze środków gminy Leszno, powiatu warszawskiego zachodniego 
oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowiska 
Działania 5.1. „Dostosowanie do zmian klimatu” RPO WM na lata 2014-2020.
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Przebudowa Fabrycznej

W roku 2017 przebudowano 500-metro-
wy odcinek ulicy Fabrycznej w Lesznie. 
Wykonano nową podbudowę i nawierzch-
nię asfaltową, ułożono z kostki betonowej 
chodniki, wjazdy, powstała ścieżka rowe-
rowa, nowe zatoki i wiaty przystankowe. 
Zamontowano pionowe i poziome urzą-
dzenia bezpieczeństwa ruchu oraz stałej 
organizacji ruchu. Koszt przebudowy drogi 
wyniósł 1,6 mln zł.

W lipcu na terenie boiska w Zaboro-
wie za ponad 200 tys. zł wybudowano 
I część kompleksu sportowo – rekre-
acyjnego. Obiekt wyposażono w ze-
staw do ćwiczeń street workout, ze-
staw zabawowy ze zjeżdżalnią, karuze-
lę, linaria, huśtawkę bocianie gniazdo, 
ławki parkowe oraz kosze na śmieci, 
tablice z regulaminem użytkowania. 
W przyszłym roku planuje się mon-
taż kolejnych urządzeń i zestawów do 
zabaw i ćwiczeń dla młodszych i star-
szych dzieci oraz siłownię plenerową. 
Całość zostanie ogrodzona i oświetlo-
na, a także objęta monitoringiem.

Blisko 1,4 km nowych nawierzchni as-
faltowych powstało w roku bieżącym na 
drogach gminnych. We wsiach Wiktorów, 
Łubiec, Wilkowa Wieś i Gawartowa Wola 
odcinki dróg zostały wykorytowane, uło-
żono podbudowę z kruszywa drogowego 
i nawierzchnię asfaltową, pobocza wy-
równano i utwardzono kruszywem. War-
tość robót drogowych wyniosła blisko 600 
tyś. zł. 

Budowa I części kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zaborowie

Nowe nawierzchnie asfaltowe

W roku bieżącym przeprowadzono termo-
modernizację budynków komunalnych przy 
ulicy Błońskiej w Lesznie. Budynek nr 69 
zyskał nowe zadaszenie. Konstrukcja dachu 
została gruntownie wymieniona, pokryta 
folią dachową oraz blachą trapezową. Wy-

Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Błońskiej
konano nowe obróbki blacharskie, pomuro-
wano nowe kominy dymowo -wentylacyjne 
oraz zamontowano nowe orynnowanie. 
W budynku nr 73 prace remontowe polega-
ją na demontażu poszycia dachowego i uło-
żeniu nowego pokrycia z blachy trapezowej, 

nowych rynien deszczowych, budowie ko-
mina, przebudowie ścian działowych, ułoże-
niu nowej instalacji elektrycznej, wod-kan, 
montażu nowego szamba. Zakończenie prac 
termomodernizacyjnych oraz remontowych 
planowane jest w 2018 roku.
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Zakończyła się budowa ulicy Topolowej 
w Grądach. Na odcinku 1,3 km wykonano 
nową podbudowę z kruszywa drogowe-
go oraz ułożono nawierzchnię z betonu 
asfaltowego, wydzielono 2 metrowy pas 
dla pieszych i rowerzystów. Zamontowa-
no pionowe i poziome urządzenia bezpie-
czeństwa ruchu, wjazdy na posesje wyko-
nano z kostki betonowej. Wyremontowa-
no przepust na rowie melioracyjnym.

Budowa ulicy Topolowej

W roku bieżącym wyremontowano i doposażono gminne place zabaw w Czarnowie oraz Zaborówku. Wymieniono stare zestawy 
zabawowe, wymieniono elementy zużyte i zniszczone oraz postawiono linarium i zestawy zabawowe dla najmłodszych dzieci.

Gminne place zabaw

Rozbudowa sieci wodociągowej 
W roku bieżącym zrealizowano inwestycje 
dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej 
o całkowitej wartości prawie pół miliona 
złotych. Chcąc zaspokoić potrzeby miesz-
kańców wybudowano 11 odcinków sieci 

ła dokumentacja techniczna dla rozbudo-
wy kolejnych 5 odcinków sieci wodociągo-
wej we wsiach Leszno, Powązki, Wyględy, 
Wilkowa Wieś i Gawartowa Wola – Czar-
nów o długości ponad 3 km.

W okresie letnim firma Bud- Bruk z Prusz-
kowa wybudowała kolejny odcinek ulicy 
Wiosennej w Zaborowie. Z kostki betono-
wej powstała jezdnia, chodniki, wjazdy na 
posesje, progi zwalniające, wybudowano 
kanalizację deszczową, przebudowano 
przepust drogowy, a także zamontowano 
stałą organizację ruchu. Prace wykończe-
niowe i nasadzenia zieleni firma budow-
lana wykona, zgodnie z umową, w okre-
sie wiosennym 2018. Koszt inwestycji to  
1 mln 353 tys. zł.

Modernizacja nawierzchni ulicy Wiosennej w Zaborowie II etap

o łącznej długości ponad 3 km. Miejsco-
wości objęte tymi działaniami to Feliksów, 
Leszno, Powązki, Wilkowa Wieś, Wilków, 
Wólka i Wyględy. Dodatkowo, w ramach 
tegorocznego budżetu opracowana zosta-

Dzięki dofinansowaniu, które udało się po-
zyskać Gminie z WFOŚiGW w Warszawie 
zrealizowano inwestycję o wartości 1,8 
mln zł, polegającą na wybudowaniu sieci 
kanalizacji sanitarnej o długości 5,5 km. Ze 
względu na specyficzne warunki tereno-
we niemal cała sieć wykonana jest jako ci-
śnieniowa – z wykorzystaniem pompowni 
ścieków. Zadanie pod nazwą Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w ulicach: Brzozo-
wej, Wesołej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej 
w Zaborówku było jednym z prioryteto-

Nowa sieć kanalizacji sanitarnej

wych przedsięwzięć gminy w roku 2017. 
Roboty budowlane rozpoczęły się w lutym 
i zakończyły we wrześniu. Podłączono 78 
posesji i wykonano 94 podejścia do gra-
nic posesji, do których w przyszłości będą 
mogli podłączać się właściciele działek. 



5 września w Urzędzie Marszałkowskim 
Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak przy 
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Urszuli 
Jeziorskiej podpisał umowę z Marszał-
kiem Adamem Struzikiem na dofinanso-
wanie budowy i modernizacji lokalnych 
targowisk. 

Dzięki unijnym środkom w ramach PROW 
2014-2020 na mapie Mazowsza pojawią się 
kolejne targowiska, a te już istniejące przej-
dą przebudowę i modernizację.

Nowe targowiska zyskają przede wszyst-
kim oświetlenie, sanitariaty, parkingi oraz 
utwardzone podłoże. Przynajmniej poło-
wę ich powierzchni zajmować będą zada-
szone stoiska z miejscami do handlu na 
stołach, wybudowane zostaną pomiesz-
czenia gospodarcze i sanitarne, przyłączo-
ne do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej 
i elektroenergetycznej. Każde targowisko 
zostanie opatrzone nazwą „Mój Rynek”. 
Gmina Leszno złożyła wniosek o dofinan-

jak i kupujący. Miejsce targowe w Lesznie 
stanie się wygodniejsze, nowocześniejsze, 
a z czasem można będzie rozwinąć zakres 
usług i funkcji, które będą służyć lokalnej 
i nie tylko społeczności. Na początku roku 
2018 r. planowane jest przeprowadzenie 
postępowania przetargowego.

Targowisko  
„Mój Rynek” w Lesznie

sowanie projektu, którego wartość cał-
kowita wynosi 1 481 919,33 zł. Pomoc fi-
nansowa przyznana na realizację operacji 
ze środków unijnych to kwota 766 622 zł.  
Przebudowę targowiska gminnego przy 
ul. Szkolnej w Lesznie, planuje się rozpo-
cząć w I kwartale 2018 roku. Dzięki tej 
inwestycji zyskają zarówno handlujący, 

W dniu 6 października 2017 roku Wójt Gminy Leszno Andrzej 
Cieślak w Urzędzie Marszałkowskim podpisał umowę o przyzna-
nie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” w ramach działania „wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem 
w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infra-
struktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
na zadanie pn. „Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki 
i wypoczynku w Szymanówku”. Gmina Leszno wniosek o wspar-
cie złożyła w dniu 13 marca 2017 r. do Lokalnej Grupy Działania 
„Między Wisłą a Kampinosem” z siedzibą w Czosnowie. Po pozy-
tywnej weryfikacji wniosku, Urząd Marszałkowski przyznał nam 

wsparcie w wysokości 108 148,00 zł tj. 63,63% kosztów kwalifi-
kowalnych operacji. Powstanie strefa rekreacji i wypoczynku dla 
młodszych i starszych. Wybudowany zostanie plac zabaw ze zjeż-
dżalnią, huśtawkami, karuzelą, bujakami. W strefie fitness znajdą 
się linaria, zestaw gimnastyczny, urządzenia do rekreacji czynnej 
tzw. siłownia zewnętrzna, powstanie ścieżka o utwardzonej na-
wierzchni poliuretanowej, po której będzie można jeździć rolka-
mi, wrotkami lub deskorolką. Na terenie zostanie również wybu-
dowana strefa do wypoczynku z wiatą zadaszoną, stołami, ław-
kami oraz bezpieczne miejsce do grillowania. Przy placu zapro-
jektowano również miejsce parkingowe dla samochodów oraz 
stojaki na rowery. Użytkownicy będą mogli skorzystać z czerpni 
wody pitnej jak również toalety typu TOY TOY. Realizację tego 
zadania zaplanowano na II kwartał 2018 r. Inwestycja ta przy-
czyni się do rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
w gminie. Z uwagi na swoje położenie w bezpośrednim sąsiedz-
twie Kampinoskiego Parku Narodowego i szlaków turystycznych 
i rowerowych, wykorzystane zostaną walory parku, a tym samym 
gminna strefa relaksu w Szymanówku służyć będzie aktywizacji 
i integracji różnych grup międzypokoleniowych społeczności lo-
kalnej i ponadlokalnej. Na początku roku 2018 r. planowane jest 
przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Powstanie strefa rekreacji i wypoczynku w Szymanówku

7Z GMINY
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„Dzięki inwestycjom świątynia odzyskuje dawną świetność”
W ostatnim czasie kościół parafialny Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Lesznie 

odwiedził przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Odebrał prace i stwierdził, że zostały one wykonane  

ze wszystkimi wymogami sztuki konserwatorskiej i budowlanej.  

Z tej okazji poprosiliśmy o rozmowę  

ks. proboszcza Piotra Pawła Laskowskiego.

Ks. proboszcz Piotr Paweł Laskow-
ski jest w lesznowskiej parafii już blisko  
5 lat. W tym czasie przeprowadził wiele 
remontów w naszej świątyni. Ostatnio 
widzieliśmy, że wymieniano dachówkę 
na wieży kościoła, a jakie prace wykona-
no wcześniej?

– W ciągu minionych lat wykonaliśmy 
m.in. ogrzewanie podłogowe kościoła 
(na zasadzie pompy cieplnej) i remont 
dachów nad nawami, w tym, fragmen-
ty więźby dachowej. Przeprowadzono 
także wiele prac dotyczących odnowy 
i konserwacji polichromii wewnątrz ko-
ścioła, m.in.: w nawach, w prezbiterium 
i pod chórem. Prace tego typu jeszcze 
trwają, bowiem malowanie polichromii 
wykonywane jest etapami. Kościół uzy-
skał także nowe pokrycie dachowe da-
chówką ceramiczną, na którą producent 
daje gwarancję 30 lat. Natomiast prace 
budowlane objęte są 5-letnią gwarancją. 
Cieszę się, że mogliśmy przeprowadzić te 
inwestycje.

– Na pewno nie było łatwo przeprowa-
dzić te prace ze względów finansowych, 
zwłaszcza remont dachu tak dużego ko-
ścioła pochłonął wiele środków? 

– To prawda. Dlatego też prace reali-
zowaliśmy etapami. Wykonano je dzięki 
pomocy samorządu gminy Leszno – Wójta 

Andrzeja Cieślaka i Rady Gminy, korzysta-
liśmy również ze środków Funduszu Ko-
ścielnego przyznawanego przez MSWiA, 
a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Ofiarnie pomagają żywo 
zainteresowani wierni. Chciałbym ser-
decznie podziękować wszystkim osobom 
i instytucjom, które przyczyniły się do 
przeprowadzenia tych inwestycji. Dzięki 
nim lesznowska świątynia odzyskuje daw-
ną świetność.

– Widzę, że w ostatnim czasie uzupeł-
niono także wyposażenie kościoła. Poja-
wiły się klęczniki do Komunii Św., szafy 
w zakrystii dla ministrantów, a na terenie 
parafialnym powstała nowa kapliczka 
ogrodowa. A jakie prace trzeba jeszcze 
wykonać w samym kościele?

– Chciałbym przeprowadzić renowa-
cję okien witrażowych i samych witraży, 
wykonać remont elewacji zewnętrznej 
kościoła i przeprowadzić kilka prac doty-
czących odwodnienia terenu. Będziemy 
także kontynuować renowację polichro-
mii. W przyszłym roku nasz kościół będzie 
obchodził 120 rocznicę swego wybudo-
wania. W kwietniu 2018 r. spodziewamy 
się wizytacji kanonicznej księdza biskupa 
Piotra Jareckiego, będzie to okazja by po-
kazać ks. biskupowi piękną lesznowską 
świątynię.

– Zbliżają się Święta Bożego Narodze-
nia, czy możemy z tej okazji prosić o parę 
słów dla wiernych?

– Święta Bożego Narodzenia są dla nas 
zawsze wielką radością. Oto Syn Boży 
przychodzi na świat i staje się jednym 
z nas, jest podobny do nas we wszystkim 
oprócz grzechu. Przychodzi na świat jako 
bezbronne dziecię, a jest Wszechmoc-
nym Bogiem. On chce wszystko to, co 
jest w nas słabe zmienić w to, co dobre 
i silne. Tak jak mówił Apostoł, Św. Pa-
weł – będę się chlubił ze swojej słabo-
ści, bo jestem mocny mocą mojego Pana 
Zbawiciela. Tego właśnie możemy sobie 
życzyć nawzajem. Gdy się łamiemy kru-
chym chlebem – opłatkiem, tak jak kru-
chą słabością ludzką, pomyślmy że może 
ona czynić wielkie dzieła, wobec bliskich, 
krewnych, a nawet wobec tych, którzy 
przychodzą i są nam obcy religijnie czy 
kulturowo. Taki pogląd daje nam otwar-
cie i szacunek do drugiego człowieka. Ale 
tym działaniom musi także towarzyszyć 
mądrość.

– Bóg rodzi się by dawać nam miłość
– To prawda. Miłość jest postawą 

człowieka, która rodzi się w nim samym, 
ale uosabia się na zewnątrz wobec dru-
giego człowieka. Pomyślmy także nad 
tym, że impulsem miłości jest rodzący 
się Bóg. Słowo staje się ciałem, a zatem 
słowo miłości, które przychodzi do nas, 
staje się ciałem, kiedy my tą miłość, 
jako potrzebę czynienia dobra, realizu-
jemy wobec naszego bliźniego. Nie bój-
my się okazywać miłości bliźnim. Życzę 
wszystkim szczęśliwych Świąt Bożego 
Narodzenia.

 Z KS. PIOTREM PAWŁEM LASKOWSKIM 
ROZMAWIAŁ MARCIN ŁADA

8
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Październik jest miesiącem Seniorów. 
W naszej Gminie Seniorzy swoje święto 
obchodzili 7 października. Wójt Gminy 
oraz Świetlica w Lesznie zorganizowali 
uroczystość, podczas której nasi Senio-
rzy mogli spędzić radosny wieczór.

Na początku Wójt Gminy Leszno Andrzej 
Cieślak, Przewodniczący Rady Gminy Lesław 
Kuczyński oraz Dyrektor Świetlicy w Lesznie 
Krystyna Ziubińska życzyli wszystkim Se-
niorom zdrowia, radości, uśmiechu oraz sił  
na kolejne lata.

Jak co roku, Seniorki przygotowały na 
spotkanie wspaniałe potrawy, wykazując nie 
lada umiejętności kulinarne. Pyszne ciasta 
i sałatki pieściły podniebienia wszystkich go-
ści. Dopełnieniem tego był kosz jesiennych 
owoców, z którym na uroczystość przybył 
Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak.

Dla Seniorów przygotowany został recital 
wokalno-aktorski Krystiana Makstona „Cy-
gańskich wspomnień czar”. Wszyscy świetnie 
się bawili i chętnie uczestniczyli w propono-
wanych przez artystę zabawach. Koronnym 
punktem programu była zabawa taneczna, 
która trwała do późnych godzin wieczornych.

Wszystkim Seniorom życzymy uśmiechu 
na co dzień, pogody ducha, wiele radości 
i osobistej satysfakcji.

FOT. JULIA HAŁUBICKA

Gminny Dzień Seniora

23 października w Urzędzie Gminy w Lesz-
nie odbyła się debata społeczna, podczas 
której mieszkańcy mieli możliwość podzie-
lenia się swoimi spostrzeżeniami na temat 
bezpieczeństwa na terenie gminy. Spotka-
nie przebiegało pod hasłem „Porozmawiaj-
my o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie 
wpływ”. W trakcie spotkania przybliżone 
zostały również założenia Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, programu „Dziel-
nicowy bliżej nas” oraz zaprezentowano 
aplikację „Moja Komenda”.

Debata społeczna, która przebiegała pod 
hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie 
– możesz mieć na nie wpływ” zorganizowana 
została w ramach rządowego programu ogra-
niczania przestępczości i aspołecznych zacho-
wań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława 
Stasiaka na lata 2016-2017. W dokumencie 
tym wskazuje się również, że przy współpra-
cy z lokalnymi społecznościami należy dążyć 
do tworzenia efektywnych lokalnych syste-
mów bezpieczeństwa oraz wspierać działania  
na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego.

Spotkanie z mieszkańcami gminy Leszno 
odbyło się w Urzędzie Gminy. W debacie 
udział wziął Komendant Powiatowy Policji 
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
z siedzibą w Starych Babicach młodszy in-
spektor Tomasz Dałek, Wójt Gminy Leszno 
Pan Andrzej Cieślak oraz przedstawiciele Ko-

mendy Powiatowej Policji dla Powiatu War-
szawskiego Zachodniego, w tym Naczelnik 
Wydziału Ruchu Drogowego podinspektor 
Dariusz Stepczyński, Zastępca Naczelnika Wy-
działu Prewencji aspirant sztabowy Marcin 
Płoński, a także Kierownik Posterunku Policji 
w Kampinosie aspirant sztabowy Wojciech 
Piotrowski wraz z dzielnicowymi aspirantem 
sztabowym Mariuszem Ciurzyńskim i młod-
szym aspirantem Markiem Szymańskim.

Na początku spotkania Komendant Po-
wiatowy Policji młodszy inspektor Tomasz 
Dałek przedstawił informacje ogólne doty-
czące oceny stanu bezpieczeństwa na terenie 

gminy. Natomiast Naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego omówił stan bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Następnie Zastępca Na-
czelnika Wydziału Prewencji omówił założe-
nia i sposób funkcjonowania Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także przedsta-
wił założenia programu „Dzielnicowy bliżej 
nas” oraz zaprezentował aplikację mobilną 
„Moja Komenda”, za pośrednictwem której 
w bardzo szybki i łatwy sposób mieszkań-
cy mogą pozyskać informacje potrzebne im  
do kontaktu z dzielnicowym.

Po przedstawieniu prezentacji rozpoczęła 
się dyskusja. Głównym tematem zgłaszanych 
postulatów było bezpieczeństwo w ruchu dro-
gowym oraz w miejscu zamieszkania. Przed-
miotem dyskusji była również rola dzielnico-
wego, jako policjanta pierwszego kontaktu, 
wynikająca z założeń programu „Dzielnicowy 
Bliżej nas” realizowanego w celu zbudowania 
zaufania pomiędzy służbami a obywatelem. 
Uczestnicy spotkania, oprócz wypowiedzi  
na forum, mogli wyrazić swoją opinię o sta-
nie bezpieczeństwa poprzez wypełnienie 
anonimowej ankiety. Uwagi i wnioski zgło-
szone podczas debaty oraz zawarte w ankie-
cie będą analizowane pod kątem poprawy 
poczucia bezpieczeństwa i skuteczności pra-
cy funkcjonariuszy.

PODINSP. EWELINA GROMEK-OćWIEJA
OFICER PRASOWY KPP STARE BABICE

Debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”
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Dnia 20.09.2017 r. w zaborowskim przedszkolu odbyło się hucz-
ne i uroczyste święto wszystkich przedszkolaków. Tego dnia bo-
wiem w całej Polsce dzieci obchodzą Ogólnopolski Dzień Przed-
szkolaka. Święto ma na celu podkreślić ogromną wagę edukacji 
przedszkolnej w rozwoju najmłodszych i ma przyczynić się popu-
laryzacji wychowania przedszkolnego.

Gdy tylko napełniliśmy nasze brzuszki pysznym śniadaniem, 
wszystkie dzieci wraz z paniami spotkały się w sali balowej,  
na uroczystym, kolorowym balu. Każda grupa tego dnia ubrana 
była w inny kolor tęczy, aby przegonić deszczowe chmury i poko-
lorować ten deszczowy choć wyjątkowy dzień. Było dużo tańców, 
śpiewu, konkursów z nagrodami. Poznaliśmy też wyjątkową hi-
storię Pani Anetki, która też kiedyś była małym przedszkolakiem 
i czas spędzony w przedszkolu wspomina tak dobrze, że postano-
wiła w nim pozostać po dzień dzisiejszy 😊 

Wszyscy… i Ci mali, i Ci tyci więksi bawili się wesoło, a w salach 
na wszystkich czekały upominki.

JOANNA KŁUDKIEWICZ-BOLEK

,,JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK, NIE GRYMASZĘ I NIE PŁACZĘ”

„Usiadł gruby Miś na trawie
– Kto się ze mną będzie bawił? 
Ani pieska, ani kotka, 
może w przedszkolu kogo spotka…” 

W dniu 27 listopada 2017 roku wszystkie 
dzieci z naszego przedszkola uroczyście 
obchodziły XV Urodziny Pluszowego Mi-
sia. W naszym przedszkolu obchodzenie 
tego święta to już tradycja 

Tego dnia dzieci przyszły do przedszkola 
ze swoimi ulubionymi i kochanymi plusza-
kami. Miś jest bardzo ważny dla każde-
go dziecka. Można go przytulić, a nawet 
zwierzyć mu się z sekretów. Bardzo miłą 
niespodzianką były odwiedziny Pani Mi-
rosławy i Pani Marioli , które na co dzień 

pracują w naszej gminnej bibliotece.
Dzieci, opowiadały o swoich maskot-

kach, słuchały czytanych przez Panie 
fragmentów książek o niedźwiadkach pt.: 
„Miś na huśtawce”, „Padington”, „Budze-
nie Misia”, „Opowiadania o Misiu”, oraz 
nasz ulubiony „Miś Uszatek”.

Urodziny Pluszowego Misia 
w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Lesznie

Przedszkolaki nauczyły się wiersza o mi-
siu, bawiły się, tańczyły z misiami w rytm 
piosenki „Stary niedźwiedź mocno śpi…”. 
Ten dzień wywołał u dzieci wiele uśmie-
chów i radości. 

Mamy nadzieję, że to wielkie misiowe 
przyjęcie zostanie w dziecięcych wspo-
mnieniach na długi czas.

AGNIESZKA DADACZ
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„Jest takie magiczne pudełko,
W nim świat zaczarowany,
Świat bombek choinkowych… ”
Dzieci z Publicznego Przedszkola Przyjaciół 
Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie, wraz  
z wychowawcami w listopadzie wybrały 
się na wycieczkę do Fabryki Bombek Cho-
inkowych. Starsze grupy V i VI odwiedzi-
ły Fabrykę w Piotrkowie Trybunalskim, 
młodsze – Fabrykę na Warszawskiej Pra-
dze. Wycieczka miała na celu zwiedzanie 
fabryki, w której produkcja odbywa się 
ręcznie, a także zapoznanie z procesem 
powstawania ozdób choinkowych. Przed-

szkolaki z wielkim zainteresowaniem 
śledziły cały cykl produkcji świątecznych 
ozdób. W trakcie zwiedzania, dzieci miały 
okazję uczestniczyć w warsztatach zdo-
bienia własnych bombek. Powstawały 
fantazyjne, oryginalne wzory własnego 
pomysłu. Dzieci mogły tym samym spraw-
dzić jak wiele pracy, trudu oraz cierpliwo-
ści wymaga przygotowanie ozdób. Wy-
cieczka przeniosła nas, już w listopadzie 
w magiczny, kolorowy czas świąteczny.  
To pierwszy krok w kierunku długo wycze-
kiwanych Świąt Bożego Narodzenia.

JOANNA KŁUDKIEWICZ-BOLEK

Fabryka Bombek Choinkowych

Jesień to piękny kolorowy czas. Świat mieni się różnymi barwami, 
ostatnie promienie słońca ogrzewają nasze buzie, to idealny czas 
na wycieczkę plenerową. W taki właśnie słoneczny październi-
kowy poranek przedszkolaki z Publicznego Przedszkola Przyjaciół 
Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie wybrały się do zaprzyjaźnio-
nego Gospodarstwa Agroturystycznego ,,Ratatuj” w pobliskim 
Feliksowie. Tam pod okiem miłego właściciela dzieci poznały 
czym jest praca w gospodarstwie i czym jest praca na roli. Wspól-
nie wyplataliśmy ogrodzenie, oglądaliśmy różne rodzaje dyni. 
Bawiliśmy się w chowanego w labiryncie kukurydzy, zbieraliśmy 
ziemniaki. Każde z dzieci miało okazję zważyć pojemność swo-
ich zbiorów prawdziwą szalową wagą. Na koniec głodne brzusz-
ki zostały napełnione pieczoną kiełbaską i pysznymi pieczonymi 
ziemniakami. 

JOANNA KŁUDKIEWICZ-BOLEK 

Przedszkolaki w Gospodarstwie Agroturystycznym „Ratatuj”
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W sobotę 7 października po raz trzeci od-
była się rodzinna gra terenowa „Party-
zanckim szlakiem”, zorganizowana przez 
Fundację Promocji Rekreacji „KIM” i Zespół 
Sportowo-Rekreacyjny w Lesznie, pod Pa-
tronatem Wójta Gminy Leszno Andrzeja 
Cieślaka. Partnerami imprezy był Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Łubcu i Świe-
tlica w Łubcu. Uczestniczyło w niej osiem 
zespołów, które doskonale poradziły sobie 
z takimi zadaniami, jak opatrzenie ranne-
go powstańca, atak na nieprzyjaciela, czy 
zaszyfrowanie meldunku Grupy AK Kam-
pinos. Tym razem uczestnicy mieli oka-
zję poznać nie tylko historię Niepodległej 
Rzeczypospolitej Kampinoskiej, ale rów-
nież zapoznać się z przebiegiem bitwy pod 
Grabiną z września 1939 r. Na zakończenie 
każdy z zespołów wydał gazetę powstań-
czą. Harcerze rozpalili ognisko, przy którym 

Rodzinna gra terenowa 
„Partyzanckim szlakiem”

można było upiec kiełbaskę czy po prostu 
popatrzeć na ogień. Czekała na nas również 
pyszna żołnierska zupa.
Wszystkie zespoły otrzymały nagrody  
za wiedzę i zaangażowanie.
Dziękujemy za pomoc w organizacji harce-
rzom z 63 KDH-y Husaria im. bł. Ks. J. Stan-

ka SAC, Pani Iwonie Zielak za udostępnienie 
obiektu i gorącą zupę oraz Pani Stanisławie 
Rzymce za biało-czerwone opaski i kiełba-
skę z ogniska.
Do zobaczenia za rok!

ORGANIZATORZY

W sobotę 02.12.2017 r. odbył się II Mikołaj-
kowy Rajd Rodzinny z przewodnikiem KPN 
oraz warsztaty świąteczne pod patronatem 
Wójta Gminy Leszno. Piękna pogoda jak zwy-
kle dopisała, bajkowe krajobrazy współgrały 
ze przedświątecznym klimatem. Wszystkich 
przybyłych powitała w imieniu Wójta Gminy 
Leszno Andrzeja Cieślaka Stanisława Rzymka 
– Dyrektor Świetlicy w Łubcu. Eliza Chodorow-
ska z Fundacji Sportu i Rekreacji Kim przepro-
wadziła wstępne szkolenie z Nordic Walking. 
Dla wszystkich uczestników były przygoto-
wane kije. Po rozgrzewce wszyscy wyruszyli  
na trasę rajdu. Kasia Mikrut z KPN opowiadała 
o nowych watahach lisów w puszczy i wielu 
innych mieszkańcach lasu. Ciekawostką były 
nowe odkrycia archeologiczne na terenie do-
brze zachowanego wczesnośredniowiecznego 
Grodziska Zamczysko, otoczonego podwójnym 
pierścieniem wałów i dwiema fosami. Będzie 
je można podziwiać w Muzeum Ziemi Socha-
czewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Po zdrowym 

spacerze można było posilić się kanapkami  
ze świeżego chleba smalcu lub dżemu oraz 
ogrzać owocową herbatą w Świetlicy w Łub-
cu. Furorę zrobiły ogórki produkcji Stanisławy 
Rzymki oraz smalec według przepisu Kai Katy. 
Warsztaty poprowadziły Agnieszka Gołębiew-
ska-Milbrant i Stanisława Rzymka. Uczestnicy 
mogli nauczyć się jak tworzyć piękne anioły 
z kalki, wstążki krepinowej i złoconych orze-
chów oraz wykonywać inne ozdoby świąteczne 
z kolorowej masy solnej. Zabawa była przednia 
i większość dzieci nie chciała wracać do domu. 
Na zakończenie wszyscy uczestnicy częstowali 
się czekoladowymi Mikołajami ufundowanymi 
przez Magdalenę Czekałę. Ozdoby świąteczne 
zostały zabrane przez twórców do powiesze-
nia na domowych choinkach.
Impreza została zorganizowana przez Funda-
cję KiM, Świetlicę w Łubcu, Świetlicę w Czar-
nowie, Świetlicę w Zaborowie i Zespół Spor-
towo-Rekreacyjny w Lesznie. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dzięku-
jemy za wspólnie spędzony czas i zaprasza-
my za rok.

EDYTA PRZYBYSŁAWSKA ZSR
FOT. JULIA HAŁUBICKA

II Mikołajkowy Rajd 
Rodzinny

V Mikołajkowy Maraton 
Zumba Fitness
W imieniu organizatorów chciałabym ser-
decznie podziękować wszystkim uczestnicz-
kom V Mikołajkowego Maratonu Zumba 
Fitness za 2,5 godziny wyjątkowo cudownej 
zabawy.:)
Była moc i niesamowita energia! Pot się lał, 
ale uśmiechy na twarzach uczestników wy-
rażały wszystkie najważniejsze emocje. 
Dziękujemy także naszym wspaniałym in-
struktorom pani Klarze Dybińskiej, panom 
Markowi Tkaczykowi i Tomaszowi Ziółkowi 
za poprowadzenie Maratonu oraz super po-
zytywną atmosferę i niecodzienne klimaty. 
Wyrazy wdzięczności składamy również Panu 
Andrzejowi Cieślakowi Wójtowi Gminy Lesz-
no za ufundowanie nagrody głównej, a także 
za coroczne wspieranie naszego wydarzenia. 
Nagrodę główną w konkursie, przyznaną 
większością głosów, otrzymała pani Marta 
Bieńkowska.
Tegoroczny Maraton za nami, a my już my-
ślimy o kolejnym. Zapraszamy więc na szó-
stą edycję i do zobaczenia za rok! 

ELŻBIETA GŁADKOWSKA-KRUIJSSE
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99. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości obchodziliśmy w Lesz-
nie jak zwykle bardzo uroczyście. Pro-
gram obchodów jest stały od wielu 
lat i stał się już tradycją patriotyczną 
naszej gminy. Świętowanie rozpoczę-
liśmy o godz. 12.00 w kościele pa-
rafialnym pw. Narodzenia Św. Jana 
Chrzciciela, następnie zebrani pro-
wadzeni przez orkiestrę dętą i dru-
hów z OSP, przeszli na plac przed 
Urzędem Gminy, gdzie przed pomni-
kiem Pamięci Poległych Żołnierzy zło-
żono wieńce. Trzecia część uroczysto-
ści odbyła się w świetlicy w Lesznie, 
tam dzieci i młodzież zaprezentowały 
szerokiej publiczności program arty-
styczny.

We mszy świętej odprawionej w intencji 
Ojczyzny uczestniczyły poczty sztandaro-
we OSP oraz Szkół Podstawowych z Lesz-
na i Zaborowa, przedstawiciele władz 
samorządowych z Wójtem Gminy Leszno 
Andrzejem Cieślakiem i radnymi, a także 
mieszkańcy gminy.

– Miłość do Polski to także miłość do na-
szej małej gminnej Ojczyzny, która zawsze 
powinna przejawiać się szacunkiem do 
bliźnich i dobrym działaniem – mówił pod-
czas kazania ksiądz Piotr Paweł Laskowski 
proboszcz parafii w Lesznie. Na zakoń-
czenie ks. Laskowski podziękował Radzie 
Gminy i Wójtowi za wsparcie finansowe 
remontu lesznowskiej świątyni.

rodzenia Św. Jana Chrzciciela w Lesznie 
prowadzony przez Henryka Krupko, towa-
rzyszył mu Mikołaj Perlan, który wygłosił 
wiersz „11 listopada”. W dalszej kolejno-
ści wystąpiły: Grupa Muzyczno-Wokalna  
ze Świetlicy w Łubcu prowadzona przez 
Ludwika Skrzypka, Grupa Artystyczna z Pu-
blicznego Przedszkola Nr 1 im. „Leśnych 
Skrzatów” w Lesznie przygotowana przez 
Edytę Wrzesińską oraz Iwonę Komosiń-
ską, Grupa Muzyczna ze Szkoły Muzycznej  
im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie 
przygotowana przez Ilonę Grabarczyk 
i Edytę Przybysławską, Grupa Taneczna 
ze Szkoły Podstawowej w Lesznie prowa-
dzona przez Ilonę Grabarczyk, Grupa z Pu-
blicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy 
Kampinoskiej w Zaborowie prowadzona 
przez Agnieszkę Kołakowską, Alinę Fry-
czyńską oraz Monikę Chorąży-Mirecką.

Uroczyste świętowanie dnia 11 listo-
pada w Lesznie stało się już naszą piękną 
tradycją. W tym chłodnym, deszczowym 
dniu, podczas patriotycznego spotkania 
wyszło na chwilę słońce. Oświetliło na-
szego orła, biało-czerwone flagi i ludzi, 
którzy przyszli na uroczystość, bo pamię-
tali… Niepodległość jest darem, ale także 
zadaniem, o którym zawsze powinniśmy 
pamiętać.

MŁ

OBCHODY 99. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Po mszy św. zebrani przy dźwiękach or-
kiestry dętej przeszli na plac przed Urzę-
dem Gminy. Ksiądz proboszcz odmówił 
okolicznościową modlitwę. Wójt Gmi-
ny Leszno Andrzej Cieślak podziękował 
wszystkim za przybycie na uroczystość, 
przypomniał też jak wielu sławnych Pola-
ków zabiegało o odzyskanie wolności Pol-
ski. Wśród nich byli nie tylko Józef Piłsud-
ski, Ignacy Paderewski, ale także w latach 
wcześniejszych Adam Mickiewicz i Fryde-
ryk Chopin, o którego muzyce mówiło się 
przecież, że jest jak armaty ukryte w kwia-
tach. Wójt Cieślak przypomniał pierwsze 
dni wolności 1918 roku i ogromny entu-
zjazm, jak wówczas, po 123 latach zabo-
rów, panował w społeczeństwie. Zachęcił 
także do radosnego przeżywania Święta 
Niepodległości Polski.

Na zakończenie delegacje władz gminy, 
młodzieży szkolnej i mieszkańców gminy, 
złożyły kwiaty przed pomnikiem upamięt-
niającym poległych żołnierzy. Orkiestra 
dęta wykonała kilka okolicznościowych 
utworów.

Podczas trzeciej części uroczystości 
Święta Niepodległości, w Świetlicy w Lesz-
nie wystąpiły dzieci i młodzież z ciekawym 
programem artystycznym. Jako pierwszy 
zaprezentował się Chór Liturgiczny Na-
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W ramach realizacji przedszkolnych programów ,,Mały Artysta” 
i ,,Kocham Moją Ojczyznę” oraz z okazji Dnia Niepodległości 
w dniu 14.XI.2017 r. gościliśmy w naszym przedszkolu nieco-
dziennych gości – żołnierzy z Jednostki Wojskowej w Borzęci-
nie. Spotkanie rozpoczęto gorącym powitaniem delegacji oraz 
wspólnym odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Przedszkolaki 
z grupy IV wystąpiły ze specjalnym patriotycznym programem 
artystycznym, po którym goście zostali obdarowani upominkami 
przygotowanymi przez dzieci. Po wspólnych grupowych fotogra-

fiach, żołnierze kolejno spotykali się z poszczególnymi grupami 
przedszkolaków, przedstawiając im prezentację multimedialną 
i opowiadając o codziennym życiu żołnierza i o tym czym jest 
poligon, jak wygląda mundur oraz jaki test musi przejść każdy,  
kto chce zostać żołnierzem. Tematyka wojskowa zafascynowała 
nie tylko chłopców, dziewczynki także zapragnęły zostać żołnierza-
mi. Znalazł się również czas aby poczęstować naszych gości słodko-
ściami. Jesteśmy zaszczyceni taką wizytą i serdecznie dziękujemy 
za interesujące spotkanie oraz za czas poświęcony dzieciom i po-
kazanie jak niezwykłym zawodem, jest zawód żołnierza.

JOANNA KŁUDKIEWICZ-BOLEK

Żołnierze w przedszkolu

Co słychać w zaborowskiej szkole? Oprócz 
odgłosów zabaw uczniów podczas przerw, 
niezmiennych od wieków narzekań  
na sprawdziany, prace domowe oraz odli-
czania dni do świąt słychać też, że …

… mamy wspaniałych wolontariuszy! 
Grupa gimnazjalistów stworzyła prezenta-
cję o bezpieczeństwie w internecie i na jej 
podstawie prowadziła rozmowy z ucznia-
mi klas młodszych. Wskazówki i ostrzeże-
nia przekazane przez starszych kolegów 
i koleżanki były naprawdę przekonujące. 
Ci ochotnicy prowadzą też szkolną akcję 
czytania maluchom. 

… odwiedzili nas studenci Szkoły Głów-
nej Pożarniczej. W każdej klasie odbyły się 
zajęcia o udzielaniu pierwszej pomocy.

… za nami kolejny już Festiwal Żytnie-
go Chleba. W tym dniu szkolne korytarze 
zapełniły się zdrowymi kanapkami. Różne 
rodzaje ciemnego pieczywa posmarowa-
ne domowymi dżemami, miodem, serami 
okazały się pysznym drugim śniadaniem. 
Nie po raz pierwszy przekonaliśmy się,  
że może być i smacznie, i zdrowo.

… drużyna uczniów klas piątych i szó-
stych (Powstańcy Zaborów) wygrała 
wszystkie mecze w powiatowym półfinale 
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tym-
barku” organizowanym przez PZPN. Nasi 
chłopcy zakwalifikowali się do kolejnego 
etapu rozgrywek.

… nasi uczniowie chętnie biorą udział 
w szkolnych i pozaszkolnych konkursach. 
Oferta jest naprawdę szeroka! Szczególne 
gratulacje należą się Adamowi Kaźmier-
czakowi. Adam powtórzył swój ubiegło-

roczny sukces i ponownie zakwalifikował 
się do drugiego etapu Konkursu mate-
matycznego organizowanego pod patro-
natem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 
O wszystkich wydarzeniach, konkursach, 
inicjatywach można przeczytać na www.
szkolazaborow.org. Oprócz umieszcza-
nych na bieżąco informacji mamy też spo-
rą galerię zdjęć i prac uczniów.

… mikołajkowy tydzień – od 4 do 8 grudnia 
ogłosiliśmy tygodniem bez prac domowych! 

A wkrótce zimowa przerwa świąteczna 
i z tej okazji życzymy wszystkim spokoj-
nych świąt Bożego Narodzenia, spędzo-
nych z bliskimi w ciepłej, rodzinnej atmos-
ferze oraz samych szczęśliwych dni w nad-
chodzącym Nowym Roku.

ZSP ZABORÓW

U nas zdrowo  
i bezpiecznie
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Złote Gody w Lesznie
2 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Lesznie odbyła się bardzo miła uroczy-
stość. Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak 
wręczył medale nadane przez Prezydenta 
RP – za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Odznaczenia przyznano 16 parom, które 
wytrwały ze sobą w związku małżeńskim 
co najmniej 50 lat. Wraz z nagrodzonymi na 
uroczystość przyszły także rodziny jubilatów 
– dzieci, wnuki, a nawet prawnuki. Niestety 
ze względu na stan zdrowia, nie wszyscy ju-
bilaci uczestniczyli w uroczystości.

Uroczystość prowadziła Krystyna Ziubiń-
ska – Dyrektor GOK, medale wraz z naj-
lepszymi życzeniami wręczał Wójt Gminy 
Leszno Andrzej Cieślak oraz Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Bogdan Skibiń-
ski. Wszystkie pary otrzymały także kwiaty 
i kosze ze słodkościami.

Uroczystość przebiegała w rodzinnej 
atmosferze, a uświetniał ją występ ze-
społu muzycznego „Mandes Band”. Miłą 
niespodzianką dla par świętujących swo-
je Złote Gody był tort ufundowany przez 
Radę Gminy Leszno. Przed pokrojeniem 
tego cukierniczego działa sztuki, głos za-

brał Przewodniczący Rady Gminy Lesław 
Kuczyński, który w imieniu Rady Gminy 
złożył parom najlepsze życzenia.

Uroczystość odbywała się przy stołach 
ze słodkościami i owocami. Długo rozma-
wiano o dawnych czasach i realiach gmin-
nych sprzed 50 lat. Do rozmów włączali się 
także radni, którzy uczestniczyli w uroczy-
stości. 

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie otrzymali: Państwo Hanna i Marek 
Delesowie, Alina i Tadeusz Samulakowie, 
Elżbieta i Kazimierz Baranowscy, Marianna 
i Tadeusz Misztalowie, Urszula i Zdzisław 
Najdowie, Krystyna i Jerzy Bartosikowie, 

Krystyna i Stanisław Chylińscy, Bożena 
i Wojciech Siwkowie, Stanisława i Ryszard 
Boguccy, Jadwiga i Janusz Głowaccy, Ur-
szula i Eugeniusz Stępniewscy, Józefa i Sta-
nisław Głowaccy, Krystyna i Jerzy Rusztec-
cy, Marianna i Kazimierz Sobieccy, Irena 
i Franciszek Łasicowie. 

Diamentowe gody obchodzili tego dnia 
Państwo Janina i Kazimierz Dmoch, którzy 
w związku małżeńskim są już od sześćdzie-
sięciu lat. 

Wszystkim Parom świętującym swo-
je Złote Gody życzymy wielu lat zdrowia 
i wszelkiej pomyślności.

 TEKST I FOT. MŁ
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6 grudnia na placu przed Urzędem Gminy 
w Lesznie zorganizowano Mikołajki. Po-
goda tego dnia nie zachęcała do imprezy 
plenerowej, padał drobny deszczyk i wiał 
wiatr. Mimo to, duże grono dzieciaków, 
już przed godz. 17:00 niecierpliwie ocze-
kiwało na przybycie św. Mikołaja. Wresz-
cie pojawił się, przyszedł piechotą. 

Aby dostać prezent, dzieciaki musiały 
wykonać kilka czynności. Na przygoto-
wanych kartkach stemplowano udział 
w różnych konkurencjach, a były to m.in.: 
malowanie bombek z aniołkiem, łowienie 
rybek z pingwinem i gra w hokeja z reni-
ferem. Stempelki na karteczce uprawniały 
do otrzymania prezentu.

W tym roku Mikołaj miał wielu pomoc-
ników. Prezenty wręczali dzieciom: Wójt 
Gminy Leszno Andrzej Cieślak, Strażacy 
z OSP Leszno oraz OSP Czarnów i pra-
cownicy Urzędu Gminy. Kulminacyjnym 
momentem Mikołajek było rozświetlenie 
choinki przed Urzędem Gminy i pokaz 
sztucznych ogni. Wszyscy chętni mogli so-
bie zrobić zdjęcie ze św. Mikołajem, a dla 

osób, którym było zimno, przygotowano 
gorącą kawę, herbatę i ciasteczka. 

Serdeczne podziękowania składamy 
firmie Skynet, która wsparła tegoroczne 
Mikołajki, strażakom z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lesznie i w Czarnowie, a także 
wszystkim zaangażowanym w organizację 
tego wydarzenia. 

Mimo niesprzyjającej aury, impreza 
okazała się bardzo sympatyczna. Wrę-
czono dzieciom kilkaset prezentów. Dzię-
ki pomocy wolontariuszy z OSP, którym 
bardzo dziękujemy i animatorom zaba-

wy w bajkowych przebraniach, udało się 
zorganizować magiczny wieczór. Patrząc  
na zadowolone buzie dzieci – nikt nie miał 
wątpliwości, że warto było ponieść ten 
trud. Przecież dla wielu maluchów Miko-
łajki to jakby wstęp do Świąt Bożego Naro-
dzenia. A święta tuż, tuż! 

MŁ

Św. Mikołaj nie boi się deszczu!

Od 17 sierpnia br. nowym Proboszczem Parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zaborowie 
jest ks. Sławomir Cieślak. Duchowny trafił do Zaborowa z Parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Warszawie, gdzie był wikariuszem. We wcześniejszych latach pracował także w parafiach p.w. Świę-
tej Trójcy i Narodzenia Pańskiego w Błoniu. 

Ksiądz Sławomir wdraża się stopniowo w życie gminnej społeczności. Uczestniczył już w jubileuszu 
100-lecia OSP Zaborów, na co dzień oprócz pracy duszpasterskiej w kościele, uczy także religii w Szkole 
Podstawowej w Zaborowie.

– Zachęcam do głębokiego przeżywania adwentu, do dobrego przygotowania się do Świąt Bożego 
Narodzenia i wejścia z Panem Bogiem w Nowy Rok. Chciałbym prowadzić wiernych z zaborowskiej 
parafii do Boga i być pomocnym dla parafian we wspólnej drodze Bożymi Drogami do zbawienia. Życzę 
Wszystkim Błogosławionych Świąt – mówi ks. Sławomir Cieślak.

MŁ

„Będę prowadził wiernych do Boga…”



PODSUMOWANIE SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE
31 października zakończyła się akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia. Dzięki współpracy 
Wójta Gminy Leszno Andrzeja Cieślaka oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicor” chętni mogli zaszczepić się 
w dwóch ośrodkach NZOZ „Medicor” – w Lesznie oraz w Zaborowie. Jest nam miło poinformować, że z akcji skorzystało ponad 
120 osób. Cieszymy się, że seniorzy z naszej Gminy dbają o swoje zdrowie i starają się chronić przed zachorowaniem na grypę. 

17INFORMaC JE

Dnia 16 listopada 2017 r. w Publicznym 
Przedszkolu Nr 1 w Lesznie odbyła się 
pierwsza ważna uroczystość dla dzieci naj-
młodszych – pasowanie na przedszkolaka.

Uroczystość w dużym stopniu stanowi 
zakończenie procesu adaptacji dzieci do wa-
runków i zasad panujących w przedszkolu. 

Odświętny strój, a także wystrój sali rekre-
acyjnej podkreślały doniosłość wydarzenia. 

Z tej okazji maluchy zaprezentowały 
program artystyczny przygotowany pod 
opieką nauczycieli pracujących w grupach 
młodszych. W dalszej części dzieci złożyły 
uroczyste ślubowanie, a Pani Małgorzata 
Superek – Dyrektor przedszkola, za pomo-
cą czarodziejskiej kredki dokonała paso-
wania, a co za tym idzie, włączyła dzieci 
do grona przedszkolaków. 

Pasowanie na Przedszkolaka w Publicznym 
Przedszkolu Nr 1 w Lesznie im. „Leśnych Skrzatów”

Na pamiątkę tej ważnej chwili każde 
dziecko otrzymało dyplom i znaczek pa-
miątkowy. Rodzice maluszków byli bardzo 
wzruszeni i dumni ze swoich dzieci, które 
nagrodzili gromkimi oklaskami.
Po części oficjalnej rodzicie wraz z dziećmi 
zostali zaproszeni do wspólnych zabaw in-
tegracyjnych.

BRYGIDA WOźNIAK
ANNA OKRASSA

W listopadzie 2017r. w Publicznym Przed-
szkolu Nr 1 w Lesznie im. „Leśnych Skrza-
tów” ruszyła akcja „Pomagamy zwierzakom 
przetrwać zimę.

Do lutego 2018r. będziemy zbierać dary 
dla schroniska w Budkach Żelazowskich 
„Azyl dla bezdomniaczków”, które działa 
przy Ogólnopolskiej Fundacji „Psia niedola”. 
W schronisku tym aktualnie przebywa po-
nad 50 psów i kilkanaście kotów. Zwierzęta 
te szukają domu, a pani Joasia, która się nimi 
opiekuje potrzebuje naszego wsparcia.

Dzięki dużej hojności rodziców i dzieci 
z naszego przedszkola, dla których los „bez-
domniaczków” nie jest obojętny już dwa razy 
zostały dostarczone potrzebne artykuły do 
schroniska. Były to głównie: karma sucha /
ok. 150 kg./, karma mokra /ok. 100 puszek/, 
makaron, koce, kołdry, poduszki, zabawki dla 
zwierząt i pluszaki.

W ramach rozwijania empatii u dzieci w każ-
dej grupie nauczycielki przeprowadziły rozmo-
wy i zajęcia dotyczące konieczności pomocy 
bezdomnym zwierzętom. Dodatkowo w star-
szych grupach została wyświetlona multime-
dialna prezentacja pt. „Wzięliśmy psa ze schro-
niska”, która zachęca do adopcji opuszczonych 
zwierzaków. Działania takie uczą naszych przed-
szkolaków wrażliwości na cierpienie zwierząt 
oraz pozytywnych zachowań wobec nich.

Za wszystkie oznaki dobrego serca serdecz-
nie dziękujemy w imieniu swoim i „Azylu dla 
bezdomniaczków” oraz zachęcamy rodziców 
i dzieci do dalszego wspierania naszej akcji.

 MAGDALENA MARINKOVIć
 BRYGIDA WOźNIAK

„Pomagamy zwierzakom 
przetrwać zimę”

NAGRODA DLA BiBLiOTEKi PUBLiCZNEJ 
GMiNy LESZNO
Biblioteka Publiczna Gminy Leszno w konkursie „Kinder Mleczna Kanapka – Prze-
rwa na wspólne czytanie” z 7567 głosami zajęła 112 miejsce. W konkursie brało 
udział ponad tysiąc bibliotek. Nasza biblioteka otrzyma nagrodę II stopnia, któ-
rą jest zestaw pięćdziesięciu książek dla dzieci, które polecili eksperci – Joanna 
Heidtman, psycholog i socjolog, Michał Rusinek, autor wielu książek dla dzieci 
i dorosłych oraz Marta Żysko-Pałuba – psycholog, psychoterapeuta i bajkotera-
peuta.

Ideą konkursu było propagowanie czytania jako czynności rozwijającej język 
dzieci, ich wyobraźnię, a także uczącej empatii i pozytywnych zachowań. Wspól-
ne czytanie pogłębia bliską relację rodzica z dzieckiem, pozwala na spędzenie 
każdej wolnej chwili razem, na budowanie bliskości. Dziecko czytając z rodzica-
mi, czuje się bezpieczne i kochane.

Eksperci polecili kilkanaście książek, wśród których znalazły się klasyki takie 
jak Baśnie Andersena, Dzieci z Bullerbyn, Kubuś Puchatek, Mały Książę czy Pippi 
Pończoszanka, a także mniej znane pozycje – Turlututu. A kuku, to ja!, Plastikowy 
wilk oraz Miasteczko Mamoko.

Dziękujemy za wszystkie głosy oddane na naszą bibliotekę.
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Żółcie, pomarańcze, czerwienie, brą-
zy. Dojrzałe owoce w sadzie, warzywa 
w ogródku, grzyby w lesie. Trochę jak-
by mniej słońca, więcej deszczu. Coraz 
częściej czapka na głowie, kalosze na 
nogach, parasol.

To oznaki jesieni, o której opowia-
daliśmy sobie z dziećmi z Przedszkola 

Jesień w Bibliotece Publicznej w Lesznie

11 listopada br. grupa wokalno-instru-
mentalna ze Świetlicy w Łubcu zapre-
zentowała swoje umiejętności muzycz-
ne w czasie gminnych obchodów Święta 
Niepodległości. Uroczystość uświetniły 
utwory o tematyce patriotycznej, m.in. 
„Przybyli ułani” i „Pierwsza kadrowa”, 
opracowane pod kierunkiem pana Lu-
dwika Skrzypka, zarówno w warstwie 
wokalnej, jak i instrumentalnego akom-
paniamentu. Młodzi adepci sztuki mu-
zycznej z pełnym zaangażowaniem i od-
daniem uczcili w ten sposób 99. roczni-
cę odzyskania niepodległości.

Występy muzyków  
ze Świetlicy w Łubcu

Tym razem motaliśmy lalki. W sobotę,  
18 listopada, grupa pasjonatów rękodzieła 
w liczbie 23 osób, przybyła do biblioteki, 
aby zmierzyć się z zadaniem, które przy-
gotowała dla nas Pani Instruktor Małgosia 
Mandes. Ze skrawków tkaniny, koronek, 
guzików czy tasiemek powstały przeuro-
cze panny, lalki i anioły. Uczestnicy nada-
li im imiona. I tak, po dwóch godzinach 
zajęć, z biblioteki wyszła m.in. Rubinowa 
Wróżka, Panna Lila Róż, Anioł Ogniska Do-
mowego a także Czerwony Kapturek i Pan-
na Olaboga.

 MIRKA DYMEK

Kolejne udane 
warsztaty!

Publicznego w Lesznie. Przeczytaliśmy 
zabawny tekst o kłótni jabłka, śliwki 
i gruszki „Drzewa i robaczek” z tomu  
W. Dulemby” Cztery pory baśni – Je-
sień”. Poznaliśmy również roztargnioną 
wiewiórkę Martynkę, która... zapomnia-
ła w dziupli którego drzewa zgromadziła 
zapasy orzechów na zimę (D. Głośnicka 

„Zapasy wiewiórki” w Polscy autorzy 
„W lesie i na łące”). Przedszkolaki zauwa-
żyły, że jesień, mimo iż mniej jest kwia-
tów, potrafi być równie kolorowa dzięki 
wielobarwnym spadającym liściom czy 
choćby kolorowym płaszczykom i para-
solom w czasie deszczu.

 MIRKA DYMEK
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27 października 2017 roku w dwóch szkołach i dwóch przedszko-
lach na terenie gminy Leszno odbyły się audycje muzyczno-ta-
neczne „Wędrówki po regionie Mazowsze” zorganizowane przez 
Stowarzyszenie „Tęcza Radzików” z udziałem Zespołu Pieśni 
i Tańca „Tęcza” współfinansowane ze środków gminy Leszno.

Dzieci miały okazję poznać obyczaje i tańce ludowe z regionu 
łowickiego. Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Tęcza” pod czuj-
nym okiem kierownika zespołu Pani Marii Woynarowskiej uczyli 
młodszych kolegów tańców i zabaw takich jak: „Klapok”, „Bań-
durka”, „Oberek”. Zostały też przeprowadzone quizy z wiedzy 
zdobytej podczas audycji nagrodzone upominkami prezentujący-
mi elementy sztuki łowickiej.

Widoczna była radość i zainteresowanie uczestników w trak-
cie trwania audycji. Część uczestników zgłosiła chęć dołączenia  
do Zespołu Pieśni i Tańca „Tęcza”.

„WĘDRÓWKI PO REGIONIE MAZOWSZE”

Warsztaty tworzenia róż 
z krepiny
 21 października w Bibliotece Publicznej w Lesznie odbyły się 
kolejne, cieszące się dużą popularnością – warsztaty z cyklu 
„Biblioteczne spotkania z rękodziełem”.Tym razem można 
było zgłębić tajniki wykonywania róż z krepiny. Licznie przy-
byli uczestnicy warsztatów, dorośli, młodzież i dzieci, pod 
okiem instruktorki – Pani Małgosi Mandes tworzyli okazałe 
kwiaty, z imponującym efektem. Zaprezentowane zostały 
również książki znajdujące się w zbiorach biblioteki na temat 
rękodzieła. 

 BOŻENA SULIK
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Szlachetne zdrowie...
Szlachetne zdrowie, jako smakujesz...to wie-
dzą już przedszkolaki. Cztero- i pięciolatki 
z grupy V Przedszkola Publicznego w Lesznie 
z ochotą opowiadały, co należy czynić, aby 
zdrowie zachować. One same gimnastykują 
się, jedzą duuuużo witamin z owoców i wa-
rzyw, unikają słodyczy, długo śpią. A jeśli już 
odwiedzają lekarza to głównie w celu „ba-
dania”. Choć nieobce są naszym małym czy-
telnikom również wredne bakterie i wirusy. 
Wtedy kichają, smarczą, gorączkują. 

Poruszyliśmy również zagadnienie udzie- 
lania pierwszej pomocy. Dzieci z zainte-

resowaniem wysłuchały opowiadania 
o Bartku, który chcąc poczęstować kole-
gów herbatą, sparzył się wrzątkiem. Na 
szczęście koledzy znali zasady postępo-
wania w takiej sytuacji, zachowali zim-
ną krew i pomogli Bartusiowi. Powyższa 
historyjka jest fragmentem książki Bar-
bary Żołądek „Pierwsza pomoc: książ-
ka na wszelki wypadek”. Z tekstu z serii 
Ciekawe dlaczego? „Burczy mi w brzuchu 
i inne pytania na temat ciała” dowiedzie-
liśmy się co to jest gęsia skórka i skąd się 
bierze czkawka.

 MIRKA DYMEK

ZŁOTE MEDALE JAKUBA LATOSZKA W DWÓCH TURNIEJACH 
TAŃCA TOWARZYSKIEGO
W dniach 22–23 października na Ogól-
nopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego 
w Brodnicy oraz Ogólnopolskim Turnieju 
Tańca Towarzyskiego o Puchar Marszałka 
Województwa Podlaskiego w Łomży Ja-
kub Latoszek – stypendysta Gminy Leszno 
wraz z partnerką Mariką Bociąg wywalczy-
li dwa złote medale w kategorii wiekowej 
12–13, klasa taneczna E. 

Sukcesy stypendystów 
Gminy Leszno
Stypendyści Gminy Leszno Kacper Soko-
łowski i Aleksandra Jeziorkowska 18 listo-
pada wzięli udział w turnieju tańca towa-
rzyskiego XI OTTS Latino Cafe Cup. W ka-
tegorii wiekowej 12–13, klasie tanecznej F  
zajęli VI miejsce. W kolejnym turnieju –  
2 grudnia – GRAND PRIX Polska Hollywood 
Cup Sierpc w tej samej grupie wiekowiej i kla-
sie tanecznej, Ola i Kacper zajęli 4 miejsce.
Serdecznie gratulujemy!
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Znów sukces naszej zawodniczki i stypen-
dystki Gminy Leszno – Ady Bany w biegu 
na 1000m! 11 listopada 2017 r. wystarto-
wała w jubileuszowym „XX Biegu Niepod-
ległości” na terenach leśnych Choszczów-
ki wraz z innymi podopiecznymi trenera 
Andrzeja Andryszczyka. Tradycyjnie sta-
nęła na podium, tym razem najwyższym. 
Ogromnie gratulujemy Adzie i trenerowi. 
Życzymy dalszych sukcesów.

Sukces Ady Bany Gratulujemy uczestnikom  turnieju 
Tenis10 w kategorii Pomarańczowej 
dziewcząt i chłopców. Piąte miejsce 
w zawodach zajęła Maja Łuczko oraz 
Michał Maj, nasze kolejne tenisowe 
talenty z Gminy Leszno. Turniej został 
rozegrany na kortach nowo otwarte-
go klubu tenisowego w Kozerkach. Na 
zdjęciach: Maja Łuczko, Michał Maj 
i jedna z 7 grup tenisowych podczas 
poniedziałkowego treningu z Prezesem 
KS Tennis Life Waldemarem Cecułą. Na 
co dzień dzieci trenuje znakomity szko-
leniowiec Przemysław Lewandowski.

Kolejne wygrane 
Karoliny Grzeszczuk!
Reprezentantka KS Tennis Life i stypen-
dystka Gminy Leszno – Karolina Grzesz-
czuk odniosła ważny sukces wygrywając 
grę pojedynczą w Wojewódzkim Turnie-
ju Klasyfikacyjnym Młodziczek rozegra-
nym w dniach 11–13 listopada 2017 r. na 
kortach Centrum Tenisowego PRESTIGE 
w Warszawie. W drodze do finału pokona-
ła: L. Jednacz (KT Warszawianka Warsza-
wa), M. Edyk (KT Start Łódź), K. Frątczak 
(BAT Bydgoszcz) oraz w finale – N. Kowal-
czyk (WKT MERA Warszawa).
Karolina powtórzyła sukces sprzed tygo-
dnia, zwyciężając w Wojewódzkim Turnie-
ju Klasyfikacyjnym w kategorii Młodziczek 
(gra pojedyncza), rozegranym w dniach 
18-20 listopada 2017 r. na kortach Cen-
tralnego Klubu Tenisowego Grodzisk Ma-
zowiecki. W finale, po zaciętej walce, po-
konała Julię Skarżyńską (Advantage Biel-
sko-Biała) 6/2, 3/6, 7/5. 
Gratulujemy Karolinie i jej trenerom!

Sukcesy lekkoatletów z ZSP w Lesznie
Trzy złote medale i jeden brązowy podczas 
Powiatowych Sztafetowych Biegów Prze-
łajowych zdobyli uczniowie ZSP w Lesz-
nie. Złoto dla obu drużyn dziewczęcych 
i młodszych chłopców a brąz dla starszych 
chłopców. Opiekunami wszystkich drużyn 
byli nauczyciele Agnieszka Kacprzyk i Fi-
lip Bąk. Niektórzy zawodnicy trenują pod 
okiem Andrzeja Andryszczyka w ZSR. Jest to 
ogromny sukces naszych dzieci, młodzieży, 
nauczycieli i trenera, potwierdzający klasę 
naszych lekkoatletów. Zapraszamy na tre-
ningi we wtorki i piątki na godz. 15.30.

FOT. AGNIESZKA KACPRZYK

Lekkoatletyczna drużyna dziewcząt młod-
szych z ZSP w Lesznie zajęła 2 miejsce 
w Międzypowiatowych Sztafetowych 
Biegach Przełajowych, zapewniając sobie 
tym samym awans na Mazowieckie Igrzy-
ska Młodzieży Szkolnej. W skład drużyny 
wchodzą: Oliwia Sokół, Ola Sokół, Adrian-
na Bany, Maja Niedzińska, Wiktoria Paw-
luk, Julia Kowalczyk, Julianna Brewczyń-
ska, Amelia Przybylska, Sara Trojanowska, 
Amelia Król i Gabriela Burakowska. Opie-
kunami dziewcząt podczas zawodów były: 
Agnieszka Kacprzyk i Iwona Lewandowska.
Serdecznie gratulujemy i życzymy zwycię-
stwa na Mazowszu

FOT. A. KACPRZYK, TEKST: EDYTA PRZYBYSŁAWSKA ZSR

W dniach 18–19.11.2017 odbyły się w To-
runiu Ogólnopolskie Halowe Zawody Lek-
koatletyka dla każdego. Miło jest poinfor-
mować, że spośród ośmiu reprezentacji 
wojewódzkich, które startowały pierwszego 
dnia zawodów, rywalizację wygrało wo-
jewództwo mazowieckie. Do tego wspa-
niałego zwycięstwa walnie przyczyniły się 
dziewczyny trenowane przez Iwonę Konrad 
oraz Andrzeja Andryszczyka: Eliza Galińska, 
Ola Sokół, Oliwia Sokół i Lena Suchowo-
lak. Medale zdobyły Ola Sokół w sztafecie  
8x200 m – 2 miejsce oraz Lenka Suchowolak 
300 m – 3 miejsce 47.07. 
Gratulacje dla dziewczyn za walkę jak i dla 
całego zespołu!



SPORT22

11 XI 2017r. w Lęborku (woj. pomorskie), odbył się międzynarodowy 
turniej GRAND PRIX KARATE WKF. W zawodach tych wzięło udział po-
nad 370 zawodników i zawodniczek z 21 klubów krajowych i zagranicz-
nych.

Klub RENSEI Karate Dojo reprezentowało czterech zawodników, któ-
rzy na co dzień trenują w Zaborowie i Borzęcinie. Co cieszy niezmier-
nie, każdy z nich wywalczył jakiś medal. W sumie sportowcy wrócili  
z 2 złotymi, 1 srebrnym i 3 brązowymi medalami. RENSEI został sklasy-
fikowany na wysokim – 11 miejscu w klasyfikacji medalowej.

Gratulujemy zawodnikom osiągnięć i trzymamy kciuki za kolejne zwycię-
skie pojedynki.

Osiągnięcia zawodników:
Kasper Szubski 
1. miejsce w konkurencji kata indywidualne chłopców 9 lat,
Jakub Dobrzyński 
1. miejsce w konkurencji kata indywidualne chłopców 13 lat i młodsi; 
3. miejsce w konkurencji kata indywidualne Młodzicy 12–13 lat; 
3. miejsce w konkurencji kata indywidualne Kadetów 14–15 lat,
Jakub Klepacki 
2. miejsce w konkurencji kata indywidualne chłopców 10 lat,
Jakub Klepacki, Dawid Krzywicki, Jakub Dobrzyński –  
3. miejsce w konkurencji kata drużynowe chłopcy 11–13 lat.

Zawodnicy RENSEi Karate Dojo znów na najwyższym podium!

Mistrzostwa Warszawy Karate WKF
W dniu 28 października odbyły się Mistrzostwa Warszawy Karate WKF. 
Reprezentacja Klubu Karate RENSEI liczyła 18 osób – zawodników i za-
wodniczek trenujących w Zaborowie i w Borzęcinie.

Już od pierwszych konkurencji można było odczuć, że w końcowej 
klasyfikacji medalowej będą liczyły się wyłącznie dwa z mazowieckich 
Klubów – gospodarz zawodów Atemi Warszawa i Klub RENSEI Karate 
Dojo. Przez kilka godzin walk zawodnicy tych klubów wymieniali się na 
najwyższym miejscu podium, rzadko oddając wygraną pozostałym – Ka-
kimu Warszawa, Unsu Ożarów, Seiken Grójec, czy Grot Chynów. Emocje 
podgrzewał fakt, że turniej ten był turniejem klasyfikacyjnym do Mazo-
wieckiej Kadry Karate Olimpijskiego.

Ostatecznie – Klub Karate RENSEI wygrał klasyfikację medalową, zdo-
bywając 11 złotych medali. Był to jeden z największych sukcesów Klubu. 
Z wielką dumą można podkreślić, że każdy z zawodników stanął tego dnia  
na wysokości zadania!
Gratulujemy osiągniętych wyników.
Wyniki zawodników i zawodniczek:
ZŁOTE  MADALE: 
– 2 x Jakub Kęsicki (kata 2010 oraz kumite 2010) 
– 2 x Krystian Krzywicki (kata 2009 oraz kumite 2009) 
– Kasper Szubski (kata 2008) 
– Jakub Klepacki (kata 2006–2007) 
– 2 x Jakub Dobrzyński (kata 2004–2005 oraz kumite open) 
– Karolina Dzienkowska (kata 2000–2001) 
– Ala Bartosik (kumite 2010) 
– Jasiek Kacperski (kumite 2006–2007, –35kg) 
SREBRNE MEDALE: 
– Dawid Krzywicki (kata 2004–2005) 
– Ala Bartosik (kata 2010) 

– Weronika Dzwonkowska (kata 2000–2001) 
– Adam Kacperski (kumite 2002–2003, +50kg) 
BRĄZOWE MEDALE: 
– 2 x Marysia Jakubik (kata 2009 oraz kumite 2009) 
– Natalia Kęsicka (kata 2008) 
– Filip Zając (kumite 2009) 
– Kasper Szubski (kumite 2008) 
– Jakub Klepacki (kumite 2006–2007, +35kg) 
– Alek Florczak (kumite 2006–2007, +35kg)

Z nadzieją patrzymy na zbliżające się międzynarodowe zawody w Cze-
chach, podczas których będzie walczyła trójka złotych Medalistów Mi-
strzostw Warszawy – J. Klepacki, J. Dobrzyński, K. Szubski. 



Jakub Dobrzyński, zawodnik RENSEI 
Karate, a jednocześnie członek kadry 
Polski WSF – zdobył Puchar Świata 
w konkurencji kumite (walki) w cze-
skich Pardubicach!

W dniach 16-19.11.2017, w czeskich 
Pardubicach, odbyły się dwa międzynaro-
dowe turnieje karate. Najpierw 9TH WSF 
European Shotokan Karate Champion-
ships (Mistrzostwa Europy), a następnie 
9TH WSF World Shotokan Karate Cup (Pu-
char Świata).

W zawodach tych uczestniczyli repre-
zentanci 24 państw, a wśród reprezen-
tantów Polski – POLAND WSF, znalazł się, 
odnoszący sukcesy na arenie krajowej, 
zawodnik RENSEI Karate Dojo – Jakub 
Dobrzyński. Podczas zawodów 9TH WSF 
European Shotokan Karate Champion-
ships (piątek, 17.11.2017), w konkurencji 
WKF Kumite, Jakub otarł się o finał. Pu-
char Świata Karate Shotokan WSF okazał 
się szczęśliwszy dla zawodnika. Najpierw 
w konkurencji KATA indywidualne wy-
walczył 3. miejsce (przegrany pojedynek 
o finał z innym polskim reprezentan-
tem, zawodnikiem Bushi-Do Bydgoszcz, 
Kevinem Sobota). Potem w konkurencji  
WKF Kumite, pokonując w pojedynku  
o 3. miejsce reprezentanta Rumuni, dorzu-
cił brązowy medal. W konkurencji Shobu 
Ippon Kumite w decydującej fazie walk, 
Jakub trafił w półfinale na zawodnika Tur-
cji. Zdeterminowany, głodny sukcesu któ-
rego na tych zawodach był kilkukrotnie 
tak blisko, bardzo szybko rozprawił się 
z Turkiem. Cała walka trwała krótko, ok. 
10 sekund. Ale finał, z reprezentantem 
Czech, nie należał do łatwych. Pomimo 
przeciwności – m.in. urazu nosa – Ja-

kub został zwycięzcą konkurencji Shobu  
Ippon Kumite na 9TH WSF World Shoto-
kan Karate Cup.

Trzeba przyznać, że start w takich za-
wodach pokazał, że nie odstajemy od 
najlepszych zawodników innych państw, 
nasza szkoła trenerska jest na najwyższym 
poziomie, a nasi zawodnicy mogą walczyć 
z najlepszymi jak równy z równym. Olbrzy-
mie dzięki za przygotowanie do zawodów 
dla senseia Witka i senseia Daniela.

Tego samego dnia, 19.11.2017, w Le-
gnicy odbyły się międzynarodowe zawo-
dy karate – XVIII Cuprum Cup – Interna-
tional Karate – Polish Open. W zawodach 
tych klub RENSEI reprezentował Kasper 
Szubski.

W konkurencji KATA indywidualne 
chłopców 9 lat, Kasper, po trzech wygra-
nych jednogłośnie na punkty (5:0) poje-
dynkach eliminacyjnych, w półfinale zo-
stał troszkę skrzywdzony przez sędziów, 
którzy werdyktem 3:2 wskazali zwycię-
stwo przeciwnika, a tym samym pozba-
wili naszego zawodnika walki finałowej. 
Pozostała więc walka o 3. miejsce i ten 
pojedynek Kasper rozstrzygnął na swoją 
korzyść.

Kasper startował również w konkurencji 
KATA indywidualne chłopców 10 lat i otarł 
się o podium. Niestety, w najważniejszych 
pojedynkach tej konkurencji, najpierw 
w półfinale przegrał z zawodnikiem z Ku-
wejtu, a w walce o brązowy medal musiał 
uznać wyższość Anglika. Brązowy medal 
na tak trudnych zawodach to olbrzymi 
sukces Kaspra.

Obaj zawodnicy na co dzień trenują 
w sekcjach karate w Zaborowie oraz w Bo-
rzęcinie Dużym. 

Wszystkich chętnych,  
dzieci, młodzież oraz dorosłych  

zapraszamy na treningi  
do hali sportowej w Zaborowie: 

wtorek 
• grupa początkująca i białe pasy – 17:00-17:45;  
• pasy kolorowe – 17:45-18:45;  
• pasy brązowe i czarne – 18:45-19:15; 

czwartek 
• grupa początkująca i białe pasy – 18:00-18:45; 
• pasy kolorowe i brązowe – 18:45-19:45;  
• trening indywidualny dla kadry – 19:45-20:00

Wszelkich informacji udziela  
sensei Daniel Kucharski 
tel. 602 525 271

Puchar Świata Karate Shotokan WSF  
dla Jakuba Dobrzyńskiego

SPORT 23



gramy  
dla wyrównania 
szans w leczeniu 

noworodków


