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Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi  

turystyki we wsi Leszno 

Zakończyły się prace przy budowie wielofunkcyjnego par-

kingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno. W wyniku in-

westycji uporządkowano przestrzeń w rejonie ZSP  

w Lesznie. Na nawierzchni z eko- kratki powstały miejsca 

parkingowe dla turystów oraz osób korzystających z Ze-

społu Sportowo- Rekreacyjnego, Zespołu Szkół Publicz-

nych oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Część zachodnią  

i południową stanowią drogi dla autokarów szkolnych  

i turystycznych z czterema miejscami parkingowymi. Po-

wstały też nowe chodniki oraz wyremontowano istniejący 

chodnik w drodze dojazdowej do szkoły. Zastosowane 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ozna-

kowanie zwiększą bezpieczeństwo osób poruszających 

się po terenie parkingu. Całkowity koszt inwestycji wy-

niósł 422 120,43 zł, z czego 150 000,00 zł Gmina Leszno 

pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przy-

znania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój 

wsi”. 

Budowa wodociągu we wsi Marianów oraz remont 

dwóch podziemnych komór przepompowni ścieków  

w Lesznie 

W ramach zadania rozpoczęto remont betonowych komór 

przepompowni ścieków głównych. Firma DOMAR Budow-

nictwo Architektura z Ostrowa Wielkopolskiego wyłoniona 

w drodze przetargu nieograniczonego, będzie prowadziła 

prace w sposób zapewniający ciągłość działania prze-

pompowni. Na zadanie Gmina Leszno uzyskała dofinan-

sowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla go-

spodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 

2007-2013. Całkowity koszt operacji „Budowa wodociągu 

we wsi Marianów oraz remont dwóch podziemnych komór 

przepompowni ścieków w Lesznie” wyniósł 269 482,13 zł.  

UG Leszno 

Rozbudowa i modernizacja budynku  

Przedszkola w Lesznie 

Prace budowlane II etapu rozbudowy Przedszkola 

w Lesznie weszły w fazę robót wykończeniowych. 

Wykonawca realizuje prace związane z wykończe-

niem wnętrz w nowym dwukondygnacyjnym skrzy-

dle, w którym znajdą się trzy sale dydaktyczne, wie-

lofunkcyjna sala widowiskowa, szatnie, część ku-

chenna i techniczna. Równolegle trwają prace ele-

wacyjne oraz brukarskie na zewnątrz budynku.  

W części wschodniej powstaje długo wyczekiwany 

plac zabaw, na którym powstaną alejki oraz strefy  

z nawierzchni bezpiecznej, urządzenia placu za-

baw, ławki, kosze oraz oświetlenie. 

 

Rozliczone dotacje unijne w ramach PROW 2007

- 2013 

Pozytywnie zakończyliśmy kolejne weryfikacje wnio-

sków o płatność końcową. Przeprowadzono kontro-

lę na inwestycjach „Poprawa bezpieczeństwa 

uczestników imprez sportowo - kulturalnych poprzez 

modernizację trybun stadionowych na boisku spor-

towym przy Zespole Sportowo - Rekreacyjnym  

w Lesznie” oraz „Przebudowa sieci kanalizacyjnej 

sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie 

ulicy Fabrycznej i Inżynierskiej w Lesznie”. Wartości 

otrzymanego dofinansowania wyniosły odpowied-

nio: 55 000,00 zł oraz 379 612,00 zł. 

Inwestycje Gminne 
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 Z nadejściem wiosny na terenie Zespołu Sporto-
wo - Rekreacyjnego w Lesznie powstał gminny plac 
fitness. Dysponujemy 8 nowoczesnymi urządzeniami 
cardio i body, tak dobranymi, aby zaangażować całe 
ciało. Ład-
na pogoda 
sprzyja 
spędzaniu 
czasu wol-
nego na 
powietrzu. 
Serdecz-
nie zapra-
szamy do 
aktywnego wypoczynku młodzież i dorosłych. Obiekt 
czynny jest 7 dni w tygodniu. Przypominamy, że aktyw-
ność fizyczna jest podstawowym warunkiem zachowa-
nia zdrowia, szczupłej sylwetki i dobrego 
samopoczucia. 

Z prac Rady Gminy Leszno   

 

W dniu 4 lutego 2015r.  odbyła się VI sesja Rady 

Gminy Leszno, na której podjęto następujące 

uchwały: 

 

-uchwała Nr VI/14/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2015-2020; 

-uchwała Nr VI/15/2015 w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Gminy Leszno na rok 2015; 

-uchwała Nr VI/16/2015 w sprawie udzielenia zabez-

pieczenia umowy kredytu w postaci weksla  in blanco; 

-uchwała Nr VI/17/2015  zmieniająca uchwałę w spra-

wie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i po-

rządku na terenie Gminy Leszno; 

-uchwała Nr VI/18/2015 zmieniająca uchwałę w spra-

wie określenia szczegółowego sposobu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych od-

padów z zamian za uiszczoną przez właściciela nieru-

chomości opłatę za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi; 

-uchwała Nr VI/19/2015 w sprawie delegowania przed-

stawicieli Rady Gminy Leszno do Zgromadzenia Związ-

ku Międzygminnego „Kampinos”; 

-uchwała Nr VI/20/2015 w sprawie przyjęcia Strategii 

Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Leszno na lata 2014-2020; 

-uchwała Nr VI/21/2015  w sprawie uchwalenia Gmin-

nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Leszno na rok 2015; 

-uchwała Nr VI/22/2015  w sprawie zlecenia Komisji 

Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w sprawie skarg. 

 

W dniu 19 lutego 2015r.  odbyła się VII sesja Rady 

Gminy Leszno, na której podjęto następujące uchwa-

ły: 

 

uchwała Nr VII/23/2015 w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przed-

szkolnych w szkole podstawowej, dla których Gmina 

Leszno jest organem prowadzącym; 

uchwała Nr VII/24/2015  w sprawie nadania nazwy ulicy 

we wsi Zaborówek, Gmina Leszno; 

uchwała Nr VII/25/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy 

we wsi Wyględy, Gmina Leszno. 

 

W dniu 25 marca 2015r.  odbyła się VIII sesja Rady 

Gminy Leszno, na której podjęto następujące uchwa-

ły: 

 

uchwała Nr VIII/26/2015  w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2015-2020; 

uchwała Nr VIII/27/2015  w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Gminy Leszno na rok 2015; 

uchwała Nr VIII/28/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf 

za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w Gminie 

Leszno na okres od 01 maja 2015 roku do 30 kwietnia 

2016 roku; 

uchwała Nr VIII/29/2015  w sprawie udzielenia wsparcia 

Gminie Teresin w zakresie realizacji zadań edukacji pu-

blicznej w roku szkolnym 2014/2015; 

uchwała Nr VIII/30/2015  w sprawie udzielenia wsparcia 
Gminie Błonie w zakresie realizacji zadań edukacji pu-
blicznej w roku szkolnym 2014/2015; 
uchwała Nr VIII/31/2015  zmieniająca uchwałę w spra-
wie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, 
dla których Gmina Leszno jest organem prowadzącym; 
uchwała Nr VIII/32/2015  w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia z Agencją Nieruchomości Rol-
nych w Warszawie  dotyczącego zagospodarowania nie-
ruchomości położonej  w Szymanówku, gm. Leszno; 
uchwała Nr VIII/33/2015  w sprawie uchwalenia regula-
minu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków; 
uchwała Nr VIII/34/2015  w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Leszno”; 
uchwała Nr VIII/35/2015  w sprawie określenia szczegó-
łowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
uchwała Nr VIII/36/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2015 rok; 
uchwała Nr VIII/37/2015 w sprawie przyjęcia planów pra-
cy Komisji  na rok 2015; 

uchwała Nr VIII/38/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi; 

uchwała Nr VIII/39/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi. 

 

Gminny Plac Fitness 

UG Leszno 
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 17 maja 2015, podczas rodzinnego pikniku, Juli-

nek otworzy podwoje do wielu atrakcji w Parku Rekre-

acji. Chętni będą mieli możliwość wypróbowania sił  

w największym w Polsce parku linowym i cyrkowym 

polu do minigolfa. Na amatorów aktywnego wypoczyn-

ku czeka wypożyczalnia rowerów. 

 Bogaty program pikniku przewiduje świetną mu-

zykę, hipnotyzujące występy cyrkowe.Nie zabraknie 

licznych konkursów i atrakcji dla dzieci oraz dorosłych. 

Podczas pikniku  odbędzie się rozstrzygnięcie konkur-

su plastycznego. Ogródek gastronomiczny zadba  

o każde podniebienie serwując smaczne potrawy  

i słodkości. Czekamy na Państwa 17.05.2015 od go-

dziny 13.00 Julinek 1, Leszno k/Błonia. 

Luiza Czerska, 

ZPR EXPRESS Sp. z o.o. 

OGŁOSZENIE 
 
W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckie-
go dnia 2 marca 2015r. pod numerem 1750 opubliko-
wano uchwałę Nr VII/23/2015 w sprawie określenia kry-
teriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których Gmi-
na Leszno jest organem prowadzącym; 
W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckie-
go dnia 18 marca 2015r. opublikowano uchwały:  
-pod numerem 2369 uchwałę Nr VII/24/2015  w sprawie 
nadania nazwy ulicy we wsi Zaborówek, Gmina Leszno – 
ulica Miodowa; 
-pod numerem 2370 uchwałę Nr VII/25/2015 w sprawie 
nadania nazwy ulicy we wsi Wyględy, Gmina Leszno – 
ulica Gwiaździsta.  
W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckie-
go dnia 16 kwietnia 2015r. opublikowano uchwały:  
-pod numerem 3545 uchwałę Nr VIII/31/2015  zmieniają-
ca uchwałę   w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkole podstawowej, dla których Gmina Leszno jest 
organem prowadzącym pod numerem 3546 uchwałę Nr 
VIII/33/2015  w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków; 
-pod numerem 3547 uchwałę Nr VIII/34/2015  w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości  i porządku 
na terenie Gminy Leszno” 
-pod numerem 3548 uchwałę Nr VIII/35/2015  w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadcze-
nia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieru-
chomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi; Opublikowane uchwały wchodzą w życie po upły-
wie 14 dni od daty ich ogłoszenia. 

Wybory Prezydenckie 2015    
  
 Przypominamy Państwu, iż 10 maja 2015 r.  
w godzinach od 7:00 do 21:00 odbędą się Wybory Prezy-
denckie 2015. Wszelkie informacje dotyczące Wyborów 
Prezydenckich 2015 można znaleźć na stronie interneto-
wej Państwowej Komisji Wyborczej:  
pkw.gov.pl oraz na naszej stronie internetowej: 
www.gminaleszno.pl. Informację o numerach  
i  granicach obwodów znajdą Państwo na str. 9 
niniejszego Informatora Gminy Leszno.  UG Leszno 

UG Leszno 

200 lat dla 100 - latków! 

 

 

Nie często zdarza się 
nam taka okazja. 5 
kwietnia 2015 roku  
i 16 kwietnia 2015 
roku obchodzili 100—
letnie urodziny miesz-
kańcy naszej gminy 
Pani Jadwiga Jar-
mińska z Zaborówka 

i Pan Czesław Mostek z Wilkowa. Jubilatom towarzyszy-
ła najbliższa rodzina i znajomi. Drogim Jubilatom życzymy 
dużo zdrowia i wszelkiego dobra oraz kolejnych lat życia  
i samych szczęśliwych chwil w gronie najbliższych. 

USC Leszno 

Relacja ze spotkania autorskiego  
ze Sławomirem Koprem 

    W dniu 20 mar-
ca 2015 r. o godz. 
17 w Ośrodku Kul-
tury w Lesznie 
gościliśmy znane-
go i ostatnio bar-
dzo popularnego 
pisarza, historyka 
-  Sławomira Ko-
pra. Jest on auto-

rem książek historycznych o charakterze popularno-
naukowym. Szczególne uznanie przyniosła mu seria 
książek o wydarzeniach i postaciach należących do elit 
artystycznych i politycznych Drugiej Rzeczypospolitej 
oraz  PRL-u,  m.in. Afery i skandale Drugiej Rzeczypo-
spolitej, Gwiazdy kina PRL, Kobiety władzy PRL, Wiel-
cy zdrajcy: od Piastów do PRL. Autor w swojej twór-
czości koncentruje się głównie na życiu prywatnym 
bohaterów. Sławomir Koper jest również autorem nie-
konwencjonalnych przewodników historycznych  Ukrai-
na - przewodnik historyczny: tragiczne dzieje, polskie 
ślady oraz Chorwacja - przewodnik historyczny: o fa-
scynującej historii, jedzeniu i piciu. 
 Podczas spotkania autor przedstawił blaski  
i cienie zawodu pisarza. Wspominał o trudnych począt-
kach swojej przygody z pisarstwem. Mogliśmy poznać  
kulisy powstawania jego książek, począwszy od wybo-
ru tematów, zbierania materiałów źródłowych a skoń-
czywszy na polityce wydawniczej i kontaktach z wy-
dawcami. Pisarz barwnie opowiadał również o swoich 
bohaterach literackich. Chętnie odpowiadał na pytania 
słuchaczy a nawet podejmował z nimi dyskusję. Po 
spotkaniu na kiermaszu książek zorganizowanym 
przez Bibliotekę Publiczną Gminy Leszno można było 
zakupić książki Sławomira Kopra i uzyskać autograf 
autora. 

Bożena Sulik, 
Biblioteka Publiczna Gminy Leszno 

Aktywne Przebudzenie Julinka -  

nie można tego przegapić! 
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http://www.leszno.bipgminy.pl/public/get_file.php?id=241639
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Relacja z Turnieju Coca-Cola Cup 

 21 marca  
w Zespole Szkół Pu-
blicznych w Zaboro-
wie odbyła się  
X edycja Turnieju 
Tenisa Stołowego 
pod patronatem Wój-
ta Gminy Leszno. 
Zwycięzcy otrzymali 
pamiątkowe medale 

 i puchary ufundowane przez Wójta Gminy Leszno,  
a wszyscy Uczestnicy – nagrody pocieszenia zakupio-
ne przez Dyrektora Szkoły i pozyskane przez Radę 
Rodziców we współpracy z firmą Decathlon Polska. 
Spotkanie uświetniły występy uczniów Zespołu Szkół 
Publicznych w Zaborowie ze Szkoły Tańca Flexi-
Dance. Rozgrywki w 7 kategoriach zakończyły się zwy-
cięstwem następujących zawodników: 

Kategoria: Chłopcy – szkoła podstawowa 

I m – Maciej Skarżyński 

II m – Sebastian Michalski 

III m – Jakub Dobrzyński 

Kategoria: Dziewczęta – gimnazjum: 

I m – Weronika Madej 

II m – Anna Zwolińska 

III m – Dominika Papiernik 

Kategoria: Chłopcy – gimna-
zjum: 

I m – Jakub Dudziec 

II m – Jakub Kaźmierski 

III m – Patryk Mostek 

Kategoria: open – Kobiety: 

I m — Sylwia Salińska 

II m – Daria Pytlak 

III m – Katarzyna Roszkowska 

Kategoria: open – Mężczyźni: 

I m – Marcin Dudziec 

II m – Arkadiusz Wróbel 

III m – Marek Borowski 

Kategoria: turniej rodzinny: 

I m – rodzina Michalskich 

II m – rodzina Kaźmierskich 

III m – rodzina Wróbel 

  
 Serdecznie dziękujemy wszystkim miłośnikom 
tenisa stołowego za miłą atmosferę i sportowe dozna-
nia!   

Relacja z X edycji Zaborowskiego  

Turnieju Tenisa Stołowego 
 Dnia 27.03 oraz 31.03.2015r. na boisku Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Lesznie odbył się 
 I etap, Pierwsza grupowa runda eliminacyjna Coca Cola 
Cup 2015 r. Gimnazjum w Lesznie po raz kolejny wzięło 
udział w tym ogólnopolskim turnieju piłkarskim, od lat 
organizowanym dla dziewcząt i chłopców gimnazjum. Po 
raz pierwszy jednak byliśmy organizatorami zawodów - 
grupa eliminacyjna dziewcząt oraz grupa eliminacyjna 
chłopców. Dziewczęta rywalizowały w grupie pięciodruży-

nowej. 27.03 do Leszna przyjechały Gimnazja z Pruszko-
wa - Gimnazjum nr 3 oraz Gimnazjum nr 1, Gminne Gim-
nazjum nr 1 z Koczarg Starych, Gimnazjum z Izabelina, 
no i oczywiście Gimnazjum z Leszna. Po wyjątkowo za-
ciętej rywalizacji - dwie pierwsze drużyny uzyskały po 10 
pkt, a dwie kolejne po 4 pkt, zwycięzcą turnieju została 
drużyna z Gimnazjum nr 3 w Pruszkowie, która lepszą 
różnicą bramek pokonała Gimnazjum Koczarg Starych - 
miejsce II, oraz Gimnazjum nr 1 w Pruszkowie, które to 
tylko jedną bramką pokonało Gimnazjum w Lesznie, zdo-
bywając III miejsce. IV drużyna turnieju - Gimnazjum  
w Lesznie, V miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Iza-
belinie. Dnia 31.03.2015 r. w bardzo trudnych warunkach 
atmosferycznych odbył się turniej chłopców, który ze 
względu na swoją dramaturgię  
i panujące trudne warunki pogodowe (deszcz, grad, 
śnieg i wiatr) zostanie na długo w naszej pamięci. W tur-
nieju tym udział wzięły drużyny z czterech gimnazjów. 
Gimnazjum w Lesznie jako gospodarz, Gimnazjum  
w Izabelinie, Gimnazjum w Koczargach Starych oraz 
Gimnazjum z Leoncina. Po zaciętej rywalizacji aż trzy 
drużyny uzyskały po 6 pkt i o 1 miejscu decydowała lep-
sza różnica bramek. Najlepszą drużyną z prawem gry w 
kolejnej rundzie Coca Cola Cup w tegorocznej edycji 
okazała się, ku naszej ogromnej radości, drużyna z Lesz-
na, która wydarła sobie zwycięstwo w ostatnim meczu 
turnieju. II miejsce zajęła drużyna z Izabelina, III miejsce 
przypadło dla Koczarg Starych a IV miejsce zajęła druży-
na z Leoncina. Dzięki pomocy Pani Dyrektor Edyty Przy-
bysławskiej i całej obsługi ZSR w Lesznie oba turnieje na 
długo pozostaną w naszej pamięci. 
  Była wspaniała, zacięta rywalizacja sportowa  
duchu "fair play", dzięki uczniom z klasy III gimnazjum  
w Lesznie fantastyczna oprawa muzyczna, dzięki wspar-
ciu Gminy Leszno - namiot w razie niepogody (spełnił 
swoje zadanie) oraz przepyszne wypieki, gorąca kawa i 
herbato oraz woda dla dzieci i trenerów poszczególnych 
drużyn - Pani Małgosia Gzula i Marta Szymańska. Za co 
bardzo dziękujemy. Trzymamy kciuki za naszych chłop-
ców w kolejnej rundzie turnieju.  

Liliana de Vacqueret, ZSP w Zaborowie 

Filip Bąk 
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Przegląd recytatorski „DOBRE MANIERY” 

 26 marca w naszym przedszkolu odbył się IV 
Przegląd Recytatorski, organizowany dla naszych 
przedszkolaków i ich Rodziców. Udział w tym przedsię-
wzięciu mógł wziąć każdy Rodzic, który wraz z dziec-
kiem miał ochotę zaprezentować swoje aktorskie talen-
ty. Zgłosiło się do nas dziesięć 
rodzin chętnych wystąpić przed 
publicznością. Tego dnia repertuar 
poetycki dotyczył dobrego wycho-
wania w każdej sytuacji. Chociaż 
niektóre utwory powtarzały się, to 
jednak ich interpretacja była bar-
dzo odmienna. Dzięki treściom 
wierszy przedszkolaki, oraz my dorośli, mogliśmy przy-
pomnieć sobie, jak należy zachować się przyjmując go-
ści, siedząc przy stole, a także, jakich słów należy uży-
wać wobec innych. W poezji dziecięcej  
o dobrym wychowaniu jest ukryta wielka siła dydaktycz-
na.Gorące brawa publiczności małej i dużej witały  
i dziękowały za występy. Wszystkim bardzo się podoba-
ły aktorskie prezentacje. W podziękowaniu za zaanga-
żowanie, talent aktorski i poniesiony trud, pani dyrektor 
Małgorzata Superek wręczyła uczestnikom dyplomy  
i nagrody książkowe. Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za aktywny udział w przeglądzie i zapraszamy do 
kolejnych aktywności na terenie naszego przedszkola. 

Graffiti w szkole czyli Corridor Art 

  Z okazji dnia wiosny postanowiliśmy przybliżyć 

wszystkim sztukę ulicy czyli street art w gimnazjalnym 
wykonaniu. Pomysł narodził się w styczniu, pod wpły-
wem prac słynnego angielskiego streetartera Banksy'e-
go, który spotkał się z entuzjastycznym odzewem po-

tencjalnych wykonaw-
ców. Po kilku tygo-
dniach „fazy 0” czyli 
myślenia, rzucania 
pomysłami i studiowa-
nia albumów Banksy'e-
go, zaczęła się „faza 
0+” czyli pierwsze 
przymiarki: podział 
prac, zakupy w Galerii 
Koloru. Dla części 
uczestników był to 
pierwszy kontakt  
z puszką sprayu oraz 
wspaniała zabawa.  
W końcu prace nabrały 
tempa i rumieńców: 
zintensyfikowaliśmy 
rysowanie, malowanie, 

wypełnianie, żeby wreszcie w czwartek, 19 marca, do-
prowadzić wszystko do końca: z montażem dzieł na 
ścianach, organizacją przestrzeni i udostępnieniem 
zwiedzającym. Nazajutrz, w piątek, w dniu nadejścia 
wiosny oraz częściowego zaćmienia słońca można było 
podziwiać efekt końcowy, opatrzony hasłem: „Street art, 
sztuka-ulica: szokuje, inspiruje, zachwyca”. 

 W „akcie tworzenia” udział wzięli uczniowie klas 
trzecich: Wiktoria Rybka, Patrycja Piechota, Laura Ko-
walska, Wiola Kucharska, Zosia Śmiałek, Julka Raci-
nowska, Julka Pilichowska, Kuba Toporek  
i Karol Rutkowski.  

 

Realizacja programu eTwinning w szkole  

w Zaborowie 

Ewa Skórska, 

Biblioteka Gimnazjum w Lesznie 

Odbiór Wielkogabarytów 

 
 U większości mieszkańców 
trwają już wiosenne porządki, dlatego 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
Urząd Gminy Leszno planuje zbiórkę 
odpadów wielkogabarytowych tzn. 
takich, które ze względu na duże roz-
miary i/lub wagę nie mieszczą się do 

pojemników na odpady zmieszane np.: meble, szafy, 
krzesła, sofy, dywany itp. Odpady wielkogabarytowe bę-
dą odbierane zgodnie z ogólnodostępnym harmonogra-
mem w dniach 11-14.05.2015 r. W związku z powyż-
szym prosimy wcześniej o poinformowanie o posiada-
nych gabarytach telefonicznie 22 725 80 05 wew.105  
lub bezpośrednio do Urzędu Gminy Leszno , pok. 27. 
Informujemy że w tym terminie nie będą odbierane elek-
tro-śmieci, które można utylizować w soboty w PSZOK’u 
za Urzędem Gminy. 

ZSP w Zaborowie 

E. Bogucka, A. Rutkowska, 
Przedszkole Publiczne nr 1 w Lesznie 

UG Leszno 

 Najświeższe wiadomości  
z realizacji projektu eTwinning  
w szkole w Zaborowie. Uczniowie szkoły 
podstawowej i gimna-
zjum w Zaborowie 

uczestniczą w realizacji projektu 
TwinPlanet w ramach europejskiej 
współpracy szkół - eTwinning. Razem 
z uczniami ze szkół z Polski, Hiszpa-
nii i Turcji współtworzą nową planetę, a na niej miesz-
kańców, ciekawe miejsca, rozrywki, prawa i historię. Pro-
jekt ma już swoje logo wybrane w głosowaniu na forum 
uczestników. Wygrał projekt graficzny, którego autorem 
jest uczeń klasy 6a - Krystian Rudnik. Już wkrótce 
uczestnicy przeprowadzą kampanię wyborczą na prezy-
denta planety wyłonionego spośród mieszkańców Twin-
Planet. Materiały projektowe można oglądać na stronie 
programu: http://twinspace.etwinning.net/1013/home. 
 Uczniowie naszej szkoły biorą też udział w obcho-
dach 10. urodzin programu eTwinning. Z tej okazji zebra-
li magnesy i pocztówki prezentujące najpiękniejsze za-
kątki Polski. Posłużą one do zbudowania rekordowej  
w swojej formie wystawy pocztówek i magnesów przygo-
towywanej w szkole w Adanie, w południowej Turcji. Na-
sze eksponaty zostaną dołączone do kolekcji, która ma 
zostać wpisana do Księgi rekordów Guinessa. Ekspozy-
cja będzie gotowa na Dzień eTwinningu - 7 maja. Jeśli 
chcesz wiedzieć, jak eTwinnerzy w całej Europie obcho-
dzą 10. rocznicę urodzin programu eTwinning, zajrzyj na 
stronę utworzoną z myślą o tym wyjątkowym jubileuszu: 
http://blogs.eun.org/etwinning10/ 

http://twinspace.etwinning.net/1013/home
http://blogs.eun.org/etwinning10/
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 Jak zawsze  
w przedszkolu w Zabo-
rowie dużo się dzieje,  
a nasi wychowankowie 
nie mają czasu na nu-
dę. W nowym roku ka-
lendarzowym przed-
szkolaki pojechały na 
wycieczkę do Centrum 
Dydaktycznego w Iza-

belinie (oddział III, IV, V i VI). Natomiast najmłodsze 
dzieci do Planetarium w Centrum Nauki Kopernik.  
Niedawno przedszkolaki z wszystkich grup miały okazję 
wziąć udział już po raz drugi w Olimpiadzie Sportowej. 
Wszyscy świetnie się bawili i walczyli o punkty dla swo-
ich drużyn. Tego dnia każdy sportowiec został nagrodzo-
ny, uczestnicy otrzymali  olimpijskie medale za uczciwą 
rywalizację sportową. 

  W naszej placówce co miesiąc odbywają się 
koncerty muzyczne, teatrzyki oraz audycje promujące 
polski folklor. Przedszkole realizuje w bieżącym roku 

W niedzielę, 19 
kwietnia b.r., Lesznowski 
Chór "Ballada" brał udział 
w konkursie piosenki Anny 
Jantar , który miał miejsce 
w filii Domu Kultury 
"Uśmiech" w Józefowie. 
Celem konkursu było od-
krywanie nowych talentów i osobowości scenicznych, 
integracja środowisk kulturalnych oraz prezentacja 
umiejętności wokalnych. Ocenie podlegały: dobór re-
pertuaru, czystość śpiewu, intonacja i ogólny wyraz 
artystyczny. Chór 'Ballada" został nagrodzony statuet-
ką za utwór pt. "Żeby szczęśliwym być" z tekstem An-
drzeja Kudelskiego do muzyki Jarosława Kukulskie-
go. Gratulujemy chórzystom i życzymy dalszych suk-
cesów wokalnych na kolejnych konkursach, przeglą-
dach i festiwalach.  

 W czasie przedświątecznym  w naszej szkole zo-
stał zorganizowany konkurs plastyczny  „OZDOBY 
WIELKANOCNE”. Zadaniem uczniów klas I – III było 
wykonanie pracy plastycznej w formie przestrzennej lub 
płaskiej dowol-
ną techniką. 
Uczniowie mieli 
czas dwóch 
tygodni na wy-
konanie prac. 
Ozdoby wielka-
nocne zostały 
zaprezentowa-
ne uczniom i 
nauczycielom 
podczas wspól-
nego Wielka-
nocnego Śniadania klas I-III, które odbyło się  30 marca 
2015r. Dnia 10 kwietnia odbył się finał konkursu. W kon-
kursie wzięło udział 74 uczniów.  Uczniowie zostali na-
grodzeni w trzech grupach wiekowych – klasy I, klasy II, 
klasy III. Prace były tak ciekawe i wykonane interesują-
cymi technikami, że aż 21 uczniów zajęło punktowane 
miejsca, a 22 zostało  wyróżnionych. Wyniki prezentują 
się następująco: I miejsce: Julia Królik Ia, Karol Kąpiński 
Ic, Karolina Potaczek Id, Julia Rączka IIIa; II miejsce: 
Sylwia Strużyna Id, Oskar Wach Ia,  Oliwia Szysz IIc, 
Adrian Liszkiewicz IIa, Alicja  Rogowska IIc, Sara Tro-
janowska IIIb, Ewelina  Przygoda IIIa, Dominik Rusz-
tecki IIIb; III miejsce: Maja Tyburska Ib, Natalia Budnik 
Id, Zofia Nowicka Ic, Dawid Ciostek IIb, Stanisław Da-
dacz IIc, Ernest Żebrowski II b, Filip Zwoliński IIIc, Bar-
tosz Kubicki IIIa, Zuzanna Urbaniak IIIb; 
 Cieszymy się, że tak wielu uczniów wzięło udział 
w konkursie. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i za-
praszamy do kolejnych konkursów organizowanych w 
naszej szkole. 

A. Zawadzka, M. Wieczorek, ZSP w Lesznie 

Ciekawe wydarzenia w przedszkolu  

w Zaborowie 

Szkolny konkurs wielkanocny 
szkolnym dwa 
projekty: „ Z ekolo-
gią za pan brat” 
oraz „Mały wolon-
tariusz”. W ra-
mach pierwszego 
z nich dzieci za-
chęcane są do 
wykonywania eko-
logicznych zaba-
wek, zdrowego 
trybu życia oraz 
otaczania opieką i  szanowania naszej przyrody. Nato-
miast drugi z projektów zachęca do działania na rzecz 
potrzebujących, uczy dzieci niesienia pomocy innym. 
Warto wspomnieć, że realizując ten temat przedszko-
laki na początku roku posadziły cebulki żonkili tworząc 
Pole Nadziei. Obecnie żonkile są sprzedawane, a cały 
dochód zostanie przeznaczony Warszawskiemu Ho-
spicjum dla dzieci.  

Krystyna Ziubińska 

A. Kęska,  

Publiczne Przedszkole w Zaborowie 

Wyróżnienie dla Chóru "Ballada" 

 Urząd Gminy Leszno w marcu br. zgłosił naszą 
Gminę do udziału w konkursie „PODWÓRKO NIVEA”. 
Jako lokalizację została wybrana działka przy ul. Fa-
brycznej w Lesznie. Każdego dnia mieszkańcy mogą 
głosować na wybraną przez nas lokalizację na stronie 
organizatora konkursu. Nagrodą w konkursie jest 40 
placów zabaw, który wybuduje firma NIVEA. Pierwszy 
etap konkursu trwa do 30.04.2015 r., 20 lokalizacji, któ-
re w tym okresie zdobędzie najwięcej głosów otrzyma 
nagrodę bez dalszego głosowania, mamy nadzieję, że 
wśród nich znajdzie się również nasza Gmina, bo szan-
se na to mamy bardzo duże. Drugi etap konkursu,  
w którym zostanie wyłonionych kolejnych 20 lokalizacji, 
potrwa do końca maja. Jednocześnie dziękujemy 
wszystkim głosującym za zainteresowanie naszą inicja-
tywą oraz za tak ogromne zaangażowanie w oddawa-
nie głosów.   

Głosujemy w konkursie „Podwórko Nivea” 

UG Leszno 



 

8 Informator Gminy Leszno nr 2 (10) 

Wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencje 2015-2019 w Gminie Leszno 

L.p Nazwa sołectwa Ilość upraw-
nionych do 
głosowania 

Kworum Obecni Frekwencja Wybrany 
sołtys 

Skład rady sołeckiej 

  
1. 

  
Czarnów 

  
130 

  

  
13 

  
13 

  
10% 

  
Bogdan Mostek 

Beata Augustyniak 
Janusz Olszewski 
Paweł Rutkowski 

  
2. 

  
Feliksów 

  
224 

  

  
23 

  
36 

  
16% 

  
Henryk 
Lesiak 

Agnieszka Stanicka 
Joanna Wrońska 

Marianna Malarowska 
  

3. 
  

Gawartowa 
Wola 

  
181 

  

  
19 

  
21 

  
11,6% 

  
Marek 

Górniak 

Karol Bargieł 
Bogumiła Bluszcz 

Marek Lipiński 
  

4. 
  

Grądy 
(Grądki) 

  
438 

  

  
44 

  
66 

  
15% 

  
Michał 

Dominiak 

Marek Bocheński 
Sylwester Nowicki 
Monika Rutkowska 

  
5. 

  
Kępiaste 

  
191 

  

  
20 

  
22 

  
11,5% 

  
Leszek 

Żebrowski 

Halina Widymajer 
Urszula Stępniewska 

Sylwester Tomaszewski 
  

6. 
  

Korfowe 
  

36 
  

  
4 

  
7 

  
19,4% 

  
Wiesław 
Gawart 

Dariusz Bargieł 
Joanna Grootings 

Wiesław Umiastowski 
  

7. 
  

Leszno 
(Julinek) 

  
3092 

  

  
309 

  
75 

  
2,4% 

  
Danuta 
Pruska 

Zofia Kobla 
Stanisława Borowska 

Ewa Grot 
  

8. 
  

Łubiec 
(Grabina) 

  
164 

  

  
17 

  
20 

  
12,1% 

  
Wioletta  

Żebrowska 

Jan Sandomierski 
Mariusz Stępniewski 

Jacek Wyszpolski 
  

9. 
  

Marianów 
Wybory na sołtysa Marianów odbyły się we wrześniu 2014 roku. W związku z powyższym kadencja wybranego wówczas sołty-

sa kończy się we wrześniu 2018 roku. 

  
10. 

  
Powązki 

(Szymanówek) 

  
14 

  
14 

  
20 

  
15% 

  
Jarosław 

Wróblewski 

Janina Dmoch 
Barbara Kurek 

Stanisław Dmoch 

  
11. 

  
Roztoka 

  
71 

  

  
8 

  
16 

  
22,5% 

  
Bogusław 
Michalski 

Janusz Dąbrowicz 
Marian Małkiński 

Patrycja Socha 
12.   

Szadkówek 
(Tow. Czarnów) 

  
73 
  

  
8 

  
7 

  
9,6% 

  
Zygmunt 

Augustyniak 

Włodzimierz Ciecierski 
Jerzy Osówniak 

Bogdan Łukasiewicz 
13.   

Trzciniec 
(Stelmachowo) 

  
56 

  
6 

  
8 

  
14,2% 

  
Paweł 

Marciniak 

Jacek Okurowski 
Grzegorz Kotowski 

Stanisława Marciniak 
14.   

Walentów 
(Podrochale) 

  
63 

  
7 

  
12 

  
19% 

Grzegorz 
Szadkowski 

Monika Szadkowska 
Jan Wiśniewski 

Jacek Kłos 
15.   

Wąsy Kolonia 
  

85 
  

  
9 

  
12 

  
14,1% 

Włodzimierz 
Pytlakowski 

Elżbieta Gorzkoś 
Grzegorz Ratkowski 

Janusz Kurach 
16.   

Wąsy Wieś 
  

50 
  

  
5 

  
19 

  
38% 

Adam 
Zdanowski 

Paweł Michalski 
Janusz Kotaś 
Łukasz Kotaś 

17.   
Wiktorów 

  
293 

  

  
30 

  
15 

  
5,1% 

Teresa Kołecka Maria Krawczyk 
Renata Borkowska 

Ludwik Cieślak 
18.   

Wilkowa Wieś 
  

242 
  

  
25 

  
27 

  
11,1% 

Henryka 
Kubiak 

Jerzy Woźniak 
Jerzy Podenas 

Grażyna Wilkowska 
19.   

Wilków 
(Plewniak) 

  
82 

  

  
8 

  
8 

  
9,7% 

Janina  
Paszkowska 

Tomasz Bodeński 
Bożena Widymajer 

Anna Michalska 
20.   

Wólka 
(Ławy) 

  
158 

  

  
16 

  
3 

  
1,8% 

Martyna 
Witkowska 

Krystyna Kunicka 
Jerzy Wiśniewski 

21.   
Wyględy 

  
477 

  

  
48 

  
100 

  
21% 

Halina Dąbrowska Andrzej Adamowicz 
Dariusz Iwanek 

Mariusz Oleksiewicz 
22.   

Zaborów 
  

774 
  

  
78 

  
51 

  
6,5% 

Jan Kucharski Michał Wytrykowski 
Maciej Stańczyk 

Józef Puchała 
23.   

Zaborówek 
  

522 
  

53 
  

90 
  

17,2% 
Agata Dasiewicz Andrzej Kamiński 

Mirosława Dymek 
Elżbieta Lipińska 
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Urząd Gminy 

Al. Wojska Polskiego 21 

tel. 22 725 80 05  

tel. 22 725 84 52  

tel. 22 725 90 35  

fax.22 725 85 52  

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
tel. 22 725 81 55  

Starostwo Powiatu  

Warszawskiego  

Zachodniego 

tel. 22 733 72 00  

fax.22 733 72 01  

Pogotowie Ratunkowe  

w Błoniu 
tel. 22 725 40 71  

Nocna Pomoc Lekarska 

w Błoniu   

ul. Piłsudskiego 2/4 

tel. 22 731 90 77  

Rejonowa Dyspozycja  

Ruchu i Pogotowie  

Energetyczne Pruszków 

 

tel. 22 738 23 00  

lub 991 

Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych   

tel. 22 725 80 05  

wew. 106  

Pogotowie Energetyczne 

w Błoniu   
tel. 22 725 49 91  

Pogotowie Gazowe  

w Błoniu  

tel. 22 725 14 05  

lub 992  

Rewir Dzielnicowych 

w Lesznie 

Ogniwo Patrolowo —

Interwencyjne w Kampinosie 

tel. 22 725 80 07 

tel. 22 725 00 07 

Komenda Powiatowa Policji  

dla Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego 

tel. 22 725 80 00  

Centrum Powiadamiania  

Ratunkowego  

tel. 112  

z każdego telefonu  

Komenda Powiatowa  

Państwowej Straży Pożarnej  

w Błoniu 

tel.  22 725 51 11  

fax. 22 725 51 23  

Pogotowie Wodno-  

Kanalizacyjne  

tel. 509 401 124 
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Inwestycje Gminne: 

      17.04.2015 
 

OBWIESZCZENIE /OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Leszno    

 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Leszno” wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko 
 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), w zw. z art. 4 
ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 
130 poz. 871 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Leszno” wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, sporządzone-
go na podstawie uchwały Nr XLIX/273/2010 Rady Gmi-
ny Leszno z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Leszno. 

Ponowne wyłożenie projektu „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Leszno” dotyczy wyłącznie zmian wprowa-
dzonych w wyniku rozpatrzenia uwag  złożonych do 
projektu Studium: w zakresie zmian w przeznaczeniu 
terenów (oznaczonych na rysunku Studium): 

we wsi Gawartowa Wola – powiększenia terenu 
MN(U).1  
i MNU.1 wzdłuż drogi gminnej 410426W do 
wsi Cholewy oraz wyznaczenie terenu WS, 

we wsi Kępiaste – powiększenia terenu zabudo-
wy zagrodowej MR na części działek 223, 
224 i 225, 

we wsi Leszno – ustalenie kierunków zabudowy 
MN.1 przy ul. Ogrodowej na północ od pla-
nowanego ciągu komunikacyjnego o zna-
czeniu ponadlokalnym, 

we wsi Leszno – ustalenie kierunków zabudowy 
MNL.2 na działce 150, 

we wsi Łubiec – powiększenia terenu zabudowy 
zagrodowej MR na działkach 114 i 166, 

we wsi Szadkówek i Czarnów – ustalenie jedna-
kowych szerokości pasów zabudowy MN
(U).1 po północnej i południowej stronie 
drogi gminnej,  

we wsi Wąsy Kolonia – ustalenie kierunków za-
budowy MNU.1 na działkach 57 i 58, 

we wsi Wąsy Wieś – ustalenie kierunków zabu-
dowy MNU.1 w pasie po około 100 m po 
północnej i południowej stronie drogi powia-
towej 4109W, 

we wsi Wiktorów – ustalenie kierunków zabudo-
wy MNL.3 na działce 26/1, 

 we wsi Wiktorów – ustalenie kierunków zabu-
dowy MNU.1 na działkach 21/3, 23/3 oraz 
części działek 21/4, 22/2, 23/6  
i 24 
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we wsi Wilkowa Wieś – ustalenie kierunków 
zabudowy MN.2 na części działki 86/2  
i działce 104 nie objętych ochroną konser-
watorską, 

we wsi Wilkowa Wieś – ustalenie kierunków 
zabudowy MN.3 na działce 11/5,   

we wsi Wilkowa Wieś i Powązki – ustalenie 
kierunków zabudowy MN.3 na terenach 
na północ od drogi wojewódzkiej 580, 

we wsi Wólka – ustalenie kierunków zabudo-
wy MNL.3 na działkach 187/1, 187/2, 351, 
352, 353, 354 i 356, oraz częściach dzia-
łek 185/18, 186, 187/3, 189, 190 i 355, 

we wsi Zaborów – ustalenie kierunków prze-
znaczenia ZP(US).2 na działkach 430/6  
i 430/7; 

 w zakresie zmian redakcyjnych, modyfikacji i uzu-
pełnień zapisów w części tekstowej Studium 
(oznaczonych w tekście Studium). 

 

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Leszno wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko udostęp-
niony zostanie do wglądu publicznego w dniach 
od 04.05.2015 r. do 15.06.2015 r., w siedzibie Urzędu 
Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, w pokoju 21, 
w godz. pracy Urzędu (tj. poniedziałek 8.00-17.00, 
wtorek-piątek 8.00-16.00). 

Projekt Studium oraz prognoza udostępnione zostaną 
również na stronie internetowej Gminy 
www.gminaleszno.pl . 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Stu-
dium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.05.2015 
r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Leszno, 
pokój 32 (sala konferencyjna). 
  
Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi 
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Leszno z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 06.07.2015 r. Organem właściwym do roz-
patrzenia uwag złożonych do projektu Studium jest 
Wójt Gminy Leszno. 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 
2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnie-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U.  
z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) ww. projekt Stu-
dium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
poddaje się postępowaniu w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, zapewniając 
możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowa-
niu.  
 W związku z powyższym, Zainteresowani mo-
gą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy 

oraz wnosić uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w spra-
wie strategicznej ocenie oddziaływania na środowi-
sko można składać do Wójta Gminy Leszno w for-
mie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Leszno lub 
pocztą na adres 05-084 Leszno, Al. Wojska Polskie-
go 21; ustnie do protokołu w Referacie Zagospoda-
rowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomo-
ściami (pokój 21) oraz za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na ad-
res: zpgn@gminaleszno.pl, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 06.07.2015 r.. Uwagi i wnioski po-
winny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodaw-
cy oraz oznaczenie nieruchomości. Zgodnie z art. 
41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub 
wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia 
się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpa-
trzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy 
Leszno. 
        
                  Wójt Gminy Leszno 
     Andrzej Cieślak 

 
Informacja o sposobie odpowiedzi na zgłoszone 
uwagi 
 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym nie przewiduje indywidualnych odpowiedzi na 
uwagi wnoszone do projektu Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego na 
podstawie art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu 
 i zagospodarowaniu przestrzennym. Składane uwa-
gi będą na bieżąco rejestrowane. Rozpatrywanie ich 
następować będzie łącznie, po zakończeniu terminu 
zbierania uwag tj. po 06.07.2015 r.. 
 
Sposób rozpatrzenia wniesionych uwag zostanie opu-
blikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy  
w Lesznie pod adresem www.leszno.bipgminy.pl 
(Biuletyn Informacji Publicznej) w formie wykazu okre-
ślonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 28 
kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy (Dz. U. 2004 nr 118 poz. 1233). 
Przewidywany termin zakończenia rozpatrywania zło-
żonych uwag zależy od liczby wniesionych uwag oraz 
ich zakresu. 
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