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Wyjątkowo indyjski czerwiec                
w Lesznie 

 

 W dniach 20-24 czerwca 2013r. w Lesznie mieszkało 
blisko 120 najlepszych europejskich zawodników carrom - gry 
zwanej potocznie indyjskim bilardem, podobnej trochę do bilardu, 
a trochę do kapsli. Gracze z dziesięciu państw Europy tj. Czech, 
Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii oraz Włoch przyjechali do Leszna na 17-te Mi-
strzostwa Europy w Carrom, aby w ciągu kilku dni rozegrać me-
cze i wyłonić najlep-
sze drużyny narodo-
w e ,  d e b l o w e ,           
a przede wszystkim 
Mis t rza  Europy   
2013. Był to pierw-
szy i od razu niezwy-
kle udany turniej 
Carrom Euro Cup    
w Polsce. Organiza-
torami tego przedsię-
wzięcia było Polskie 
Stowarzyszenie Car-
rom oraz Gmina 
Leszno.  P o l s k i e 
Stowarzyszenie Car-
rom przy wsparciu 
Europejskiej Konfederacji Carrom promuje w Polsce ten jeszcze 
egzotyczny, ale niezwykle interesujący sport od 2009r. Od kilku 
lat odbywają się regularne zajęcia carrom, warsztaty oraz turnieje 
w różnych miejscach Polski zarówno dla dzieci, młodzieży jak      
i dorosłych, a graczy carrom z roku na rok przybywa. Od kilku lat 
polscy gracze uczestniczą w turniejach międzynarodowych        
w różnych miejscach Europy. Ta wspólna pasja wielu osób przy-
czyniła się do tego, że już po 4 latach działania organizacji byli-
śmy w stanie, przy wsparciu Wójta Gminy Leszno, zorganizować 
wspaniałe Mistrzostwa Europy. Patronat honorowy nad 17-tym 
Carrom Euro Cup objęli: Ambasador Indii w Polsce Pani Monika 
Kapil Mohta, Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski, Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik, Starosta 
Powiatu Warszawskiego-Zachodniego Pan Jan Żychliński, Indyj-
sko-Polska Izba Handlowa oraz Muzeum Azji i Pacyfiku. 
 Przygotowania do turnieju trwały ponad rok, ale było 
warto. Prezes Międzynarodowej Federacji Carrom Pan Arif Naqvi 
obecny przez cały czas turnieju, a także gracze wielokrotnie po-
wtarzali, że tegoroczne Mistrzostwa Europy w Carrom to 
„Najlepszy Euro Cup od 17-tu lat”. Wszyscy byli pod ogromnym 
wrażeniem niezwykłego miejsca, jakim jest Centrum Szkoleniowo 
-Konsultacyjne BGŻ w Lesznie i ich bardzo dobrej kuchni. Dzięki 

wsparciu wielu osób związanych z Polskim Stowarzyszeniem 
Carrom, pracowników Urzędu Gminy Leszno oraz Centrum BGŻ 
turniej carrom przebiegł bardzo sprawnie i spełnił oczekiwania 
wszystkich graczy. Ponadto w ostatni dzień rozgrywek tj. w nie-

dzielę 23 czerwca w uroczym parku przy Centrum 
BGŻ przy ul. Fabrycznej 1 odbył się Festiwal Kultury 
Indyjskiej otwarty dla szerokiej publiczności, który bar-
dzo przypadł do gustu również zawodnikom carrom. 
To wyjątkowe i pierwsze tego typu wydarzenie w Lesz-
nie zorganizowało także Polskie Stowarzyszenie Car-
rom oraz Gmina Leszno. Festiwal współfinansowany 
był ze środków pozyskanych z Powiatu Warszawskie-
go Zachodniego, a sponsorami wydarzenia byli: Indyj-
sko-Polska Izba Handlowa (IPCCI), Indyjskie Stowa-
rzyszenie w Polsce (IAP) oraz firma Auto Żoliborz. 
Dzięki ich wsparciu na scenie pojawili się m.in. wybitni 
tancerze prosto z Indii, a także artyści z Polski.  
 Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach 
tańca bollywood, jogi, krykieta i carrom. Odbyły się 
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi 
przez licznych partnerów Festiwalu m.in. Buddha Re-
staurant, Buddha Spa, Indigo, szkoła jogi Halasana, 
Radhashop oraz firma Auto Żoliborz. Można było 
skosztować niezwykle aromatycznej indyjskiej kuchni, 
zafundować sobie na ciele tradycyjne malunki henną, 

nauczyć się alfabetu i słówek w języku hindi, kupić oryginalne 
indyjskie produkty i dowiedzieć się, kiedy i gdzie najlepiej wybrać 
się w podróż do Indii. 
 W czasie Festiwalu odbyło się uroczyste wręczenie na-
gród dla zwycięzców Mistrzostw Europy. W rozgrywkach drużyn 
narodowych na pierwszym miejscu znalazła się Francja. Drugie 
miejsce zajęła reprezentacja Wielkiej Brytanii, a trzecie miejsce 

zdobyli Niemcy. W rozgrywkach deblo-
wych nastąpił przełom. Po raz pierwszy    
w historii tytuł najlepszego debla przypadł 
Szwedom. Drugie miejsce zajął debel       
z Wielkiej Brytanii, a trzecie gracze z 
Francji. W rozgrywkach pojedynczych na 
trzecim miejscu uplasował się Fabian Pe-
reira z Francji. Do finału 17-tych Mi-
strzostw Europy weszło dwóch graczy z 
Wielkiej Brytanii: Murshad Khan oraz wie-
lokrotny obrońca tytułu Karnal Abdin. Po 
raz szósty z rzędu Mistrzem Europy został 
Karnal Abdin z łatwością pokonując         
w dwóch setach Murshada Khana. Najlep-
szym graczem reprezentujący Polskę był 
Nitesh Sinha, który zajął w rozgrywkach 
pojedynczych 26 miejsce. Najlepszym 

g r a c z e m 
poniżej 18-
tu lat został 
piętnastola-
tek Radjou 
V e n o u         
z Francji, 
który zajął 
14-te miej-
sce. Tytuł 
Naj lepszej 
Kobiety tur-
nieju przy-
padł Elisie 
Z u c c h a t t i      

z Włoch.   Za rok Mistrzostwa Europy w Londynie. Zaraz po wa-
kacjach bierzemy się za regularne treningi. Już od września za-
praszamy młodzież na zajęcia carrom również w Gminie Leszno. 
Szczegóły dotyczące gry carrom znajdują się na stronie 
www.carrom.pl.  
    Paulina Nowakowska 
 
Zdjęcia: strona 1 i 2 - prawiecodziennie.pl 

http://www.carrom.pl
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Z ostatniej sesji Rady Gminy Leszno 

 

 

Absolutorium dla Wójta Gminy Leszno 

 We wtorek, 25 czerwca br. odbyła się XXXII sesja Rady 
Gminy Leszno, której głównym punktem porządku obrad było 
przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Leszno. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finanso-
wym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 
2012 rok oraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w tym temacie Rada Gminy Leszno jednogłośnie - 14 głosów 
„za” (1 radny był nieobecny na sesji) przyjęła uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. Następ-
nie po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udziele-
nie absolutorium oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
dotyczącej przedłożonego wniosku Rada Gminy Leszno jedno-
głośnie – 14 głosów „za” udzieliła Wójtowi Gminy Leszno – Panu 
Andrzejowi Cieślakowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2012 rok.  
 

Linia kolejowa do Sochaczewa 

Rada Gminy Leszno podjęła również uchwałę w spra-
wie porozumienia jednostek samorządu terytorialnego położo-
nych w paśmie zachodnim województwa mazowieckiego           
w przedmiocie wykonania wstępnego studium wykonalności 
przyszłej inwestycji p.n. „Obsługa komunikacyjna pasma zachod-
niego województwa mazowieckiego w korytarzu m.st. Warszawa 
Dzielnica Bemowo – Stare Babice – Ożarów Mazowiecki – Lesz-
no – Błonie  - Kampinos – Sochaczew”.  Uchwała została podję-

ta w związku       
z listem intencyj-
nym podpisanym        
4 czerwca br.      
w Ożarowie Ma-
zowieckim przez: 
m.st. Warszawę, 
Powiat Warszaw-
ski Zachodni, 
Powiat Socha-
czewski, Gminę 
Stare Babice, 
Gminę Leszno, 
Gminę Kampinos, 
Miasto i Gminę  
Błonie, Miasto      
i Gminę Ożarów 

Mazowiecki, Miasto Sochaczew i Gminę Sochaczew, a dotyczą-
cym wspólnego sfinansowania studium wykonalności. Podjęte 
przez ww. samorządy terytorialne działania związane są z budo-
wą połączenia szynowego łączącego przyszłą stację metra 
Chrzanów z Sochaczewem. 

Na mocy uchwały zostanie zawarte porozumienie, które 
pozwoli na wszczęcie przez Powiat Warszawski Zachodni, który 
został wyznaczony na koordynatora zadania, procedury przetar-
gowej na wykonanie studium wykonalności. Wstępne studium 
wykonalności ma wskazać różne warianty realizacji inwestycji 
oraz wskazać optymalny wariant wykonalności zadania pod 
względem technicznym, finansowym oraz organizacyjno – praw-
nym. Początkowa koncepcja zakładała budowę szynowego środ-
ka transportu, jednak w dobie dużego rozwoju technicznego 
możliwe, że zostanie zaproponowany przez projektanta studium 
wykonalności jakiś inny środek lokomocji.  

 

Nowe zadania inwestycyjne 

 Na wniosek Wójta, Rada Gminy Leszno wprowadziła do 
zadań inwestycyjnych budżetu gminy na 2013 rok dwa nowe 
przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji projektowej i koszto-
rysowej dla ul. Wiosennej i odcinka ul. Środkowej do Dworkowej      
w Zaborowie oraz opracowanie dokumentacji projektowej i kosz-
torysowej dla budowy ul. Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie. 
 

             UG Leszno 

Zapraszamy na bezpłatne badania! 

 

 

Trwa IV edycja konkursu 
ZDROWA GMINA organizowa-
nego przez Polską Unię Onko-
logii, w którym udział bierze 
również Gmina Leszno.  
 Zapraszamy Panie     
z terenu naszej gminy w wieku 

25-59 lat, które nie miały wykonanej cytologii w ramach NFZ      
w ciągu ostatnich 3 lat, na bezpłatne badanie cytologiczne     
w ramach konkursu ZDROWA GMINA. Badanie można wyko-
nać w Centrum Zdrowia Medicor w Lesznie we wtorki w godz. 
10:00 – 12:00 oraz w środy w godz. 14:00 – 17:00. Zapisy pod 
nr telefonu 725-65-00 lub 725 65 01. Zapisując się na badanie 
należy podać nr Pesel. 
 Zainteresowanych bezpłatnym badaniem kolonoskopo-
wym informujemy, że skierowaniem na badanie jest ankieta wy-
pełniona przez osobę gotową poddać się badaniu. Ankietę moż-
na otrzymać w ośrodkach zdrowia Medicor w Lesznie i Zaboro-
wie (gdzie można uzyskać również informację o badaniu) lub 
pobrać ze strony internetowej http://pbp.org.pl/wp-content/
uploads/2011/01/ankieta-2012.pdf.  
 Szczegółowych informacji o bezpłatnych badaniach 
skryningowych można uzyskać w Centrum Zdrowia Medicor       
w Lesznie (tel. 725 65 00) i Zaborowie (tel. 725 95 35) oraz        
w Urzędzie Gminy Leszno, pok. 26 (tel. 725 80 05 wew. 106). 
Gorąco zachęcamy mieszkańców do udziału w badaniach,    
z których  można skorzystać do 31 października br. 
 

             UG Leszno 

Podsumowanie akcji usuwania       
azbestu na terenie gminy 

 
 

 W tym roku usuwaniem azbestu z terenu Gminy Leszno 
zajmowała się, wyłoniona w drodze przetargu, firma INWEST-
BUD Sp. z o.o., posiadająca stosowne uprawnienia na demon-
taż, odbiór i transport odpadów niebezpiecznych. W ciągu trwa-
nia umowy firma wykonała demontaż eternitu na 8 posesjach 
oraz odebrała z 14 posesji składowane odpady zawierające 
azbest. Z terenu naszej gminy przetransportowano na składowi-
sko odpadów łącznie 80 350 Mg wyrobów azbestowych, w tym 
47 500 Mg stanowiły pokrycia dachowe z eternitu zdjęte przez 
firmę, natomiast pozostała liczba to przede wszystkim eternit 
odebrany od mieszkańców, którzy zdjęli go sami w latach ubie-
głych. Tak duża akcja, w której mieszkańcy nie ponosili żadnych 
kosztów związanych z usuwaniem azbestu, nie byłaby możliwa 
bez otrzymanego dofinansowania. Gmina Leszno pozyskała na 
usuwanie wyrobów zawierających azbest dofinansowanie w kwo-
cie 35 502,30 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

                UG Leszno 

Można składać wnioski                         
o oszacowanie szkód 

Wójt Gminy Leszno informuje, że Wojewoda Mazowiecki w dniu 
14 czerwca 2013r.powołał terenową komisję do spraw szacowa-
nia szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych nieko-
rzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – deszczu nawalnego na 
terenie Gminy Leszno. W związku z powyższym poszkodowani 
rolnicy powinni niezwłocznie złożyć wniosek o oszacowanie 
szkód do Urzędu Gminy Leszno. Druk wniosku dostępny jest      
w Urzędzie Gminy Leszno, pok. nr 27 oraz do pobrania ze strony 
internetowej www.gminaleszno.pl Szczegółowych informacji 
można uzyskać pod nr telefonu tel. 22 725 80 05 wew. 105.  
 

             UG Leszno 

http://www.gminaleszno.pl/
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Gminne inwestycje 
 
W dniu 19 maja 2013 r. na 
terenie świetlicy w Zaborowie 
przy ul. Kujawskiego został 
odebrany plac fitness. Powstał 
z funduszu sołeckiego, a jego 
ogólny koszt to 22 836,18 zł. 
Firma „Romex” Sp. z o.o.        
z Bydgoszczy zamontowała     
8 urządzeń do ćwiczeń gimna-
stycznych  serii Trainer Eco. 
Urządzenia, takie jak: Biegacz, 

Orbitrek, Wahadło, Twister, Jeździec, Wioślarz, Wyciąg górny, 
czy Prasa nożna aktywizują wszystkie partie mięśniowe, w zależ-
ności od wybranego urządzenia.     
 W dniu 11 czerwca 2013r. odbył się odbiór końcowy 
inwestycji polegającej na budowie ulic Strażackiej i Krótkiej        
w Lesznie. Prace budowlane rozpoczęły się w 2012r. i prowadzo-
ne były dwuetapowo. Łączna długość wybudowanych ulic to   
380m o zmiennej szerokości pasa jezdnego od 6 do 8 metrów.  

Ulice zaprojektowano jako ciągi pieszo - jezdne z wydzielonymi 
kolorowymi pasami dla pieszych z kostki betonowej szarej i kolo-
rowej. Jako odwodnienie ulic zamontowano system wpustów 
deszczowych, przykanalików i 6 studni chłonnych z rozprowadzo-
nymi sączkami drenarskimi. W celu poprawienia bezpieczeństwa 
ruchu na ulicach wybudowane zostały łącznie 4 progi zwalniające  

z kostki betonowej oraz 
zamontowano oznakowa-
nie poziome i pionowe. 
Łączne nakłady finansowe 
na w/w inwestycję wynio-
sły 510 811,66 zł. 
 W połowie lipca 
br. rozpocznie się realiza-
cja zadania inwestycyjne-
go, w ramach którego zo-
staną wykonane ulice 
Krótka, Parkowa i Ks. 
Raczkowskiego w Lesznie. 

 

Inwestycje planowane do wykonania w 2013r. w ramach funduszu sołeckiego 

Sołectwo Nazwa zadania Wydatki 

Czarnów 
Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa – planowane do wykonania w III, IV 
kwartale br. 

8 692,59 

Gawartowa Wola 
Zakup i montaż stolarki oraz remont centralnego ogrzewania w budynku komunalnym, w którym siedzibę ma 
OSP Gawartowa Wola - zadanie wykonane 

10 401,38 

Grądy, Grądki 

Utwardzenie nawierzchni ul. Prostej w Grądach - zadanie wykonane 10 707,12 

Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych w ulicy Chabrowej w Grądach – zadanie wykonane 7 000,00 

Kępiaste 
Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa - planowane do wykonania w III, IV 
kwartale br. 

10 921,45 

Korfowe Utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa - planowane do wykonania w III, IV kwartale br. 6 315,13 

Leszno, Julinek 

Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych w ulicy Tuwima w Lesznie – zadanie wykonane 10 000,00 

Montaż 3 progów zwalniających w ulicy Sokołowskiej i Lipowej w Lesznie - planowane do wykonania w III, IV 
kwartale br. 

14 765,20 

Łubiec 
Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa - planowane do wykonania w III, IV 
kwartale br. 

9 534,60 

Marianów 

Montaż progów zwalniających na terenie sołectwa - planowane do wykonania w III, IV kwartale br. 8 000,00 

Wykonanie projektu zagospodarowania wjazdów na teren wsi Marianów od strony Leszna i Grąd - planowane 
do wykonania w III, IV kwartale br. 

3 218,64 

Wilków, Plewniak Budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa – zadanie wykonane 7 058,08 

Podrochale, Walentów Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa – zadanie wykonane 6 810,43 

Powązki, Szymanówek Utwardzenie dróg gruntowych we wsi Powązki - planowane do wykonania w III, IV kwartale br. 8 915,47 

Roztoka Utwardzenie dróg gruntowych we wsi Roztoka - planowane do wykonania w III, IV kwartale br. 7 157,14 

Tow.Czarnów,       
Szadkówek 

Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa - planowane do wykonania w III, IV 
kwartale br. 

7 082,85 

Wilkowa Wieś Budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa – zadanie wykonane 11 912,06 

Wąsy Kolonia 
Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa - planowane do wykonania w III, IV 
kwartale br. 

7 627,68 

Wąsy Wieś 
Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa - planowane do wykonania w III, IV 
kwartale br. 

6 438,95 

Wiktorów Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Środkowej i Pogodnej we wsi Wiktorów (projekt) - zadanie wykonane 13 868,51 

Wólka 
Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa – zadanie wykonane 2 534,60 

Naprawa dróg na terenie wsi Wolka - zadanie wykonane 7 000,00 

Wyględy 
Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa - planowane do wykonania w III, IV 
kwartale br. 

18 400,54 

Zaborów Budowa placu fitness na terenie sołectwa – zadanie wykonane 24 765,20 

Zaborówek 
Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa - planowane do wykonania w III, IV 
kwartale br. 

20 282,70 

Trzciniec-Stelmachowo Budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Trzciniec-Stelmachowo – zadanie wykonane 6 637,07 

Feliksów Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa – zadanie wykonane 11 342,46 

ul. Strażacka w Lesznie 

UG Leszno 
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Worek  niebieski - pojemność 120l  

PRZEZNACZONY NA PAPIER,           

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE 

Wrzucamy: 
makulatura i opakowania typu TETRA PACK 
opakowania z tworzyw sztucznych i folie 
opakowania metalowe po napojach i konserwach 
drobny złom żelazny i metale kolorowe 
 
Nie wrzucamy: 
zabrudzonego papieru 
artykułów wykonanych z połączenia tworzyw z inny-
mi materiałami  
tworzyw piankowych i styropianu 
worków i pojemników po środkach chemicznych 
wyrobów z PCV 
pojemników po smarach, lakierach i farbach 

STAWKI 
 

Na sesji w dniu 25 czerwca 2013 roku Rada Gminy Leszno 
uchwaliła nowe stawki w wysokości: 
- 8 zł za osobę za odpady segregowane (dotychczas było to    
11 zł), 
- 16 zł za osobę za odpady zmieszane (dotychczas było to      
19 zł). 
Oczywiście stawek nie sumujemy. Osoba prawidłowo segregu-
jąca odpady do właściwych worków za wszystkie odebrane 
śmieci zapłaci 8 zł od osoby. 

 

POJEMNIK 
 

Worki na odpady segregowane (w trzech kolorach: niebie-
skim, żółtym i zielonym) dostarczy firma przed najbliższą 
segregacją. Worki można też odebrać w Urzędzie Gminy 
Leszno,  pokój 27. 
Pojemniki na odpady zmieszane każdy właściciel posesji 
musi zapewnić we własnym zakresie. W okresie do 31 
sierpnia 2013 roku dopuszcza się zbieranie i przekazanie 
odpadów zmieszanych (niepodlegających segregacji)        
w workach plastikowych. Nie mogą to być jednak worki 
przeznaczone do segregacji z nadrukiem Urzędu Gminy!  

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH (PSZOK ) 
 

PSZOK będzie zlokalizowany na tyłach Urzędu Gminy w Lesz-
nie i będzie czynny w każdą sobotę miesiąca od godziny 9.00 
do godziny 14.00. 
Do PSZOK-u będzie można dostarczyć (przykładowo): zużyte 
opony, posegregowane surowce wtórne, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, odpady remontowe i budowlane, odpady 
biodegradowalne itp. 
Na terenie gminy nadal będzie można oddać we wskazanych 
miejscach i terminach odpady, takie jak: zużyte baterie, leki, czy 
też śmieci wielkogabarytowe, np. stare meble. 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
 

Odpady zbierane selektywnie do niebieskiego i żółtego worka 
odbierane będą, jak dotychczas, raz w miesiącu tj.: 
 
w sołectwach: Trzciniec, Stelmachowo, Gawartowa Wola, 
Szadkówek, Czarnów, Towarzystwo Czarnów, Podrochale, 
Walentów, Plewniak, Grądki, Grądy, Wilków, Marianów, Szyma-
nówek, Powązki, Korfowe, Wilkowa Wieś, Kępiaste, Łubiec, 
Roztoka, Wąsy Kolonia, Wąsy Wieś i Feliksów odpady odbiera-
ne będą w drugi czwartek miesiąca, 
 
w sołectwach: Wiktorów, Wólka, Wyględy, Zaborów, Zaboró-
wek, Leszno odpady będą odbierane w drugi piątek miesiąca.  
 
Odpady zbierane selektywnie do zielonego worka (odpady bio-
degradowalnne) odbierane będą raz w miesiącu, w trzeci 
czwartek miesiąca, we wszystkich sołectwach. 

 

OPŁATY 
 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uisz-
czane kwartalnie, pierwsza w terminie do 15 września 2013r.  

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi  

Worek  zielony - pojemność 120l  
PRZEZNACZONY NA ODPADY             

BIODEGRADOWALNE 

 
 

Wrzucamy: 
odpady biodegradowalne np.: liście, chwasty, sko-

szona trawa, resztki jedzenia itp. 

Worek żółty - pojemność 60l  
PRZEZNACZONY NA SZKŁO 

 

Wrzucamy: 
opakowania szklane bezbarwne i kolorowe tj. butelki, 
słoiki itp., wolne od zanieczyszczeń metalami i two-
rzywami sztucznymi 
 

Nie wrzucamy: 
luster i szkła zbrojonego 
fajansu i porcelany 
zużytych żarówek 
lamp jarzeniowych 
stłuczki szklanej 
szkła nietłukącego się typu DURALEX, ARCOROC 



Informator Gminy Leszno nr 1 6 

Harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - zabudowa jed-
norodzinna – częstotliwość co dwa tygodnie, począwszy od 2.07.2013 roku 

WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI WYKAZ ULIC WYKAZ MIEJSCOWOŚCI WYKAZ ULIC 
WYKAZ MIEJ-
SCOWOŚCI 

WYKAZ MIEJ-
SCOWOŚCI 

Leszno 

Mickiewicza 

Leszno 

Al. Wojska Polskiego Marianów Grądy 

Bohaterów Puszczy Kampi-
nowskiej 

Błońska Powązki Wilkowa Wieś 

Miłosza Otuliny Korfowe 

  

Kochanowskiego Harcerska 

  

Słowackiego Marysieńki 

Leśmiana Jaśminowa 

Leśna Kwiatowa 

Podleśna Młynarska 

Sochaczewska Murarska 

Sosnowa Parkowa 

Lema Partyzantów 

Żeromskiego Piekarska 

Strażacka Podchorążych 

Szkolna Sokołowska 

Tuwima Warszawska 

Broniewskiego Wąska 

Fabryczna Raczkowskiego 

Czarna Droga Dobrzańskiego 

Sienkiewicza Krótka 

Polna Podzaborówek 

Lipowa Reginy 

Inżynierska Widokowa 

  

Wspólna 

Wrzosowa 

Ogrodowa 

Mariana 

Prosimy o wystawienie pojemników przed posesję w dniu wywozu od godziny 6:00 

                

Harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - zabudowa jed-
norodzinna - częstotliwość co dwa tygodnie, począwszy od 9.07.2013 roku 

WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI WYKAZ MIEJSCOWOŚCI 
WYKAZ MIEJ-
SCOWOŚCI 

WYKAZ MIEJ-
SCOWOŚCI 

Wyględy Zaborów Szymanówek Wąsy Wieś 

Wiktorów Wólka Wilków Wąsy Kolonia 

Feliksów 

  

Grądki Roztoka 

  

Plewniak Łubiec 

Walentów Kępiaste 

Podrochale Zaborówek 

Towarzystwo 
Czarnów 

Grabina 

Czarnów Julinek 

Szadkówek 

  
Gawartowa 

Wola 

Stelmachowo 

Trzciniec 

Prosimy o wystawienie pojemników przed posesję w dniu wywozu od godziny 6:00 
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XII  Powiatowy  Konkurs Czytelniczy 
„Wydajemy własną książkę” 

 
 

W dniu 12 czerwca br. w sali widowiskowej Centrum 
Kultury w Błoniu zakończył się XII Powiatowy Konkurs Czytelni-
czy Wydajemy własną książkę, którego ideą jest propagowanie 
czytelnictwa oraz rozbudzanie zainteresowań literackich, pla-
stycznych i edytorskich dzieci i młodzieży. Do tegorocznej edycji 
zgłosiło się 188 uczestników z 12 szkół Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, którzy wykonali 164 prace. Komisja Konkursowa   

w składzie: Maciej Sawicki, Anna Buźniak i Izabela Michalczyk, 
oceniali prace zgodnie z Regulaminem w trzech kategoriach: 
literackiej, plastycznej i edytorskiej. Najciekawsze i najbardziej 
oryginalne otrzymały tytuł Złotej i Srebrnej Książki. W tym roku 
przyznano następujące nagrody i wyróżnienia: 5 tytułów ZŁOTEJ 
KSIĄŻKI, 20 tytułów SREBRNEJ KSIĄŻKI, 10 Wyróżnień Spe-
cjalnych w kategorii Literackiej, 2 Wyróżnienia Specjalne w kate-
gorii Plastycznej, 5 Dyplomów Młodego Literata, 67 wyróżnień   
w II kategoriach, 58  wyróżnień w I kategorii, 5 Dyplomów Zerów-
kowicza oraz14 dyplomów za udział. W konkursie udział wzięli 
również uczniowie z naszych szkół, którzy zdobyli: tytuł ZŁO-
TEJ  KSIĄŻKI - Ola Koteras, Bartosz Kubicki ze SP w Lesznie 
i Weronika Kisiel ze SP w Zaborowie, tytuł SREBRNEJ 
KSIĄŻKI - Marta Waś i Julia Waś ze SP w Lesznie, Hubert 
Sobiecki, Ignacy Pływacz, Oliwia Głowacka, Maria Kowalska, 
Kacper Sokołowski i Aleksandra Dziewulska ze SP w Zabo-
rowie, Wyróżnienie Specjalne w kategorii Literackiej - Julia 
Dadacz ze SP w Lesznie. Nagrodzonym uczniom serdecznie 
gratulujemy. 

         UG Leszno 

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno 
ogłasza I edycję konkursu literackiego 

„O LESZNOWSKĄ PODKOWĘ” 
Temat konkursu - poezja patriotyczna 

Patronat nad konkursem objęli Wójt Gminy Leszno      
i Rada Gminy Leszno 

 
 

 

1.Cel konkursu 
- Inspirowanie uzdolnionych literacko osób do działań twórczych 
- Ukazywanie piękna i wartości narodowej i regionalnej kultury 
- Konfrontacja twórczości literackiej 
- Promowanie talentów literackich. 
 
2. Zasady uczestnictwa 
Konkurs ma charakter zamknięty, mogą w nim brać udział miesz-
kańcy Gminy Leszno. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach 
wiekowych: dla dzieci i młodzieży do 16 lat oraz dla osób po-
wyżej 16 lat. 
 
3. Nagrody 
Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatora. Zdo-
bywcy pierwszych miejsc zostaną uhonorowani statuetką          
w kształcie „lesznowskiej podkowy”. Ponadto w każdej kate-
gorii przyznane będą 3 nagrody rzeczowe. Wyróżnione utwory 
będą publikowane w lokalnej prasie oraz na stronach interneto-
wych www.gminaleszno.pl  i  www.biblioteka.gminaleszno.pl 
 
4. Terminy 
Uczestnicy składają zestawy złożone z 3 utworów poetyckich      
o tematyce patriotycznej, nigdzie dotychczas nie publikowanych.  
Czas nadsyłania prac konkursowych trwa od 10 lipca do 31 paź-
dziernika 2013 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastą-
pi 11 listopada 2013 r. podczas obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości. 
 
5. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronach: 
www.gminaleszno.pl oraz www.biblioteka.gminaleszno.pl lub      
w Bibliotece Publicznej w Lesznie oraz filiach: w Czarnowie          
i Zaborowie. 
      

     Bożena Sulik 

Co słychać w świetlicy w Lesznie? 

 

 

W kwietniu obchodzi-
liśmy 150 rocznicę 
wybuchu powstania 
styczniowego. Z re-
fleksją wspominali-
śmy polskich po-
wstańców, nawiązu-
jąc do walk na terenie 
naszego powiatu. 
Powstańczą rzeczy-
wistość słowem i pie-
śnią przedstawiali 
nam: Lesznowski 
Chór „Ballada” i gru-
pa teatralna. Bohate-

rów tamtych wydarzeń możemy szukać w historycznej powieści 
Marianny Zawadzkiej pt. „W cieniu styczniowych nocy”. Spotka-
nie autorskie, jakie miało miejsce podczas uroczystości, było 
jednocześnie dobrą lekcją historii i patriotyzmu. Książkę z auto-
grafem autorki można było nabyć u nas w cenie promocyjnej. 
Książka jest dostępna dla wszystkich w bibliotece gminnej. 

 W okresie wakacyjnym zawieszamy dotychczasowe 
formy pracy. Na zajęcia taneczne, plastyczne, teatralne oraz  

Wyróżnienia w Powiatowym            
Konkursie Ekologicznym 

 

 
13 czerwca br. zakończyła się VIII edycja Powiatowego Konkursu 
Ekologicznego „Ekologiczna Szkoła”, w którym udział brały rów-
nież szkoły podstawowe i gimnazja z Leszna i Zaborowa. Ucznio-
wie z naszych szkół za zaangażowanie w działania proekologicz-
ne w ramach konkursu otrzymali wyróżnienia, które trafiły do: 
Natalii Jaczyńskiej, Mai Rybarczyk, Aleksandry Tandeckiej 
ze Szkoły Podstawowej w Lesznie, Jakuba Leszczyńskiego, 
Konrada Króla, Antoniny Makowskiej ze Szkoły Podstawo-
wej w Zaborowie, Pauliny Drożny, Pauliny Pytlakowskiej, 
Kamila Roszkowskiego z Gimnazjum w Zaborowie oraz Nata-
lii Pietrzak, Patryka Mostka, Kamila Strawińskiego z Gimna-
zjum w Lesznie. 
     UG Leszno 

lekcje gry na gitarze akustycznej i basowej zapraszamy od wrze-
śnia.  
 Tradycyjnie w lipcu zapraszamy na wakacyjną akcję 
lato. Dla wszystkich proponujemy konkursy, wyjazdy do komplek-
su Basenów Termalnych w Mszczonowie, zabawy plenerowe, 
wycieczki po Puszczy Kampinoskiej i wiele innych ciekawych 
atrakcji. Szczegółowy plan wakacyjny znajduje się na stronie 12. 

 
    Krystyna Ziubińska 

http://www.gminaleszno.pl/
http://www.biblioteka.gminaleszno.pl/
http://www.gminaleszno.pl/
http://www.biblioteka.gminaleszno.pl/
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PASMO SUKCESÓW 
SPORTOWYCH 

 
 

Brąz w Milanówku 
W sobotę, 25 maja br. w Milanówku 
odbył się Turniej Piłki Nożnej Chłop-
ców z cyklu „MAZOVIA CUP”. Nasi 
zawodnicy zajęli dobre III miejsce, 
chociaż tak mało zabrakło do I. Naj-
lepszym zawodnikiem turnieju został 
okrzyknięty Seweryn Szczepanek. Gratulujemy całej drużynie!  
III miejsce w Lesznie 
Podczas Turnieju Piłki Nożnej Chłopców z roczników 2004/2005 
„MAZOVIA CUP”, rozegranego 20 kwietnia w SOSW w Lesznie, 

drużyna z Zaboro-
wa zajęła III miej-
sce i wróciła z brą-
zowymi medalami 
do domu. Najlep-
szym bramkarzem 
turnieju został 
Adam Roszkowski 
z Zaborowa. Hono-
rowego gola dla 
Leszna strzelił Ma-
teusz Przybysław-
ski. W celu urozma-

icenia turnieju został rozegrany konkurs rzutów karnych, byliśmy 
zdecydowanie najlepsi: I miejsce - Leszno  - 6 pkt. - 12/10, II 
miejsce - Zaborów - 3pkt. 12/11 
Srebro dla naszych lekkoatletów z Leszna 
Kolejny Turniej z cyklu „MAZOVIA CUP” SP został rozegrany 15 
czerwca w Brwinowie. Nasi zawodnicy potwierdzili swoją klasę    
i zajęli II miejsce. W czwórboju brali udział: Milena Pieniak, Maja 
Morkowska, Agnieszka Grzelak, Kuba Bareja, Seweryn Szczepa- 

nek i Karol Nowicki. Wielkie 
brawa! 
Sukcesy w tenisie ziem-
nym 
W czwartek, 6 czerwca 
został rozegrany kolejny 
mecz eliminacyjny ligi Te-
nis 10 Mazovia CUP 2013 - 
pierwszy w historii na bo-
isku wielo funkcyjnym        
w Lesznie. Nasi reprezen-

tanci odnieśli spektakularne zwycięstwo nad drużyną z Brwinowa 
- 5/1. Punkty dla ekipy z Leszna zdobyli: Kinga Ziółkowska i Ka-
rolina Grzeszczuk - nasze kadrowiczki, Ignacy Smoniewski i Mi-
chał Biskup w singlach i debel Kinga Ziółkowska / Karolina 
Grzeszczuk. Honorowy punkt dla Brwinowa zdobył debel Borys 
Sobczak / Bartek Jalowski. Trzymamy kciuki za kolejne wygrane 
mecze. 
Sportowcy z ZSP w Lesznie – górą! 
W sobotę, 15 czerwca br. w Gościńcu Julinek odbyło się podsu-
mowanie osiągnięć sportowych w szkołach Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego. Pan Starosta Jan Żychliński wręczył nagro-
dy w 4 kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponad-
gimnazjalne oraz gminy PWZ. Zespół Szkół Publicznych w Lesz-
nie zebrał zasłużone laury:  
- I miejsce w Klasyfikacji Generalnej Gimnazjum Powiatu War-
szawskiego Zachodniego w roku szkolnym 2012/13, 
- II miejsce w Klasyfikacji Generalnej Gmin Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego w kategorii gimnazjum w roku szkolnym 
2012/13, 
- III miejsce w Klasyfikacji Generalnej Szkół Podstawowych Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego w roku szkolnym 2012/13, 
- IV miejsce w Klasyfikacji Generalnej Gmin Szkół Podstawowych 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego w roku szkolnym 2012/13. 
Gratulujemy wszystkim uczniom oraz nauczycielom i trenerom, 
którzy przyczynili się do osiągnięcia tak dużego sukcesu i trzy-
mam kciuki za kolejne starty!  

Wakacje w Zespole Sportowo-Rekreacyjnym (lipiec 2013)  
Zajęcia z piłki nożnej prowadzą trenerzy KS Partyzant Leszno 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

15:00 
Gry i zabawy 

(6-10lat)  
Gry i zabawy 

(6-10lat)  
Gry i zabawy 

(6-10lat)  
Gry i zabawy 

(6-10lat)  

Gry zespołowe 
(11-13lat)            
do 16.15  

10.00-20.00 
Codziennie za-

praszamy na kort 
i boiska  

10.00-20.00 
Codziennie za-

praszamy na kort 
i boiska  

16:00 
Gry zespołowe 

(11-13lat)  

Piłka nożna 
(6-9 lat) 

Piłka nożna  
(10-11 lat)  

Gry zespołowe 
(11-13lat)  

Gry i zabawy  
(6-10lat) 

Piłka nożna  
(10-11 lat)  

Gry zespołowe 
(14-16lat) od 16.15 

Piłka nożna  
(10-11 lat)  

  

17:00 
Gry zespołowe 

(11-13lat)  

Piłka nożna 
(6-9 lat) do 17.30 

Piłka nożna  
(10-11 lat)  

Gry zespołowe 
(11-13lat) do 

17.30 
SIŁOWNIA  

Piłka nożna  
(10-11 lat)  

Gry zespołowe 
(14-16lat) do 17.30 

Piłka nożna  
(10-11 lat) 
SIŁOWNIA  

  

17:30 

Gry zespołowe 
(14-16lat) 

SIŁOWNIA  

Piłka nożna 
(12-13 lat) 
SIŁOWNIA  

Gry zespołowe 
(14-16lat) 

SIŁOWNIA  

Piłka nożna 
(12-13 lat) 
SIŁOWNIA  

Piłka nożna 
(6-9 lat) 

SIŁOWNIA  
  

18:00 

Gry zespołowe 
(14-16lat) 

SIŁOWNIA  

Piłka nożna 
(12-13 lat) 
SIŁOWNIA  

Gry zespołowe 
(14-16lat) 

SIŁOWNIA  

Piłka nożna 
(12-13 lat) 
SIŁOWNIA  

Piłka nożna 
(6-9 lat) 

SIŁOWNIA  
  

19:00 

Piłka siatkowa 
(młodzież            
od 17 lat) 

SIŁOWNIA  

Bioplanet 
Piłka siatkowa 

SIŁOWNIA 

Tenis stołowy 
(młodzież od     

17 lat) 
SIŁOWNIA  

Piłka koszykowa 
(młodzież od     

17 lat) 
SIŁOWNIA  

Piłka siatkowa 
(młodzież            
od 17 lat) 

SIŁOWNIA  

  

20:00 

Piłka siatkowa 
(młodzież            
od 17 lat) 

Bioplanet 
Piłka siatkowa 

Tenis stołowy 
(młodzież          
od 17 lat)  

Piłka koszykowa 
(młodzież          
od 17 lat)  

Piłka siatkowa 
(młodzież            
od 17 lat) 

  

Edyta Przybysławska 



Babicach, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kampino-
sie, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zaboro-
wie, Publiczne Przedszkole w Zaborowie. 

Po każdym przedstawieniu Pani Dyrektor wręczała dy-
plomy, upominki w postaci przepięknych marionetek oraz pamiąt-
kowe zdjęcie. Nauczyciele przygotowujący dzieci do występów  
zadbali o stroje, muzykę oraz odpowiednią dekorację. W przeglą-
dzie wzięły udział: żaby, myszki, kot, sroka, biedronki, żółwie 
lalki, krasnoludki oraz wiele innych kolorowych i wesołych postaci 
bajkowych. 

                   Ewa Tyburska 
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IV Powiatowy Przegląd Teatralny          

 

15 maja 2013 roku odbył się IV Powiatowy Przegląd 
Teatralny pod tytułem ,,Chodź opowiem Ci bajeczkę”. Jak co 
roku gospodarzem przeglądu było Publiczne Przedszkole w Za-
borowie, a prowadzącymi: nauczycielka z oddziału III Pani Moni-
ka Zastawna oraz logopeda Pani Michalina Mikołajczak- Król. 

Patronat nad imprezą pełnili Starosta Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego Pan Jan Żychliński oraz Wójt Gminy Leszno 
Pan Andrzej Cieślak, którzy ufundowali nagrody. 

Do udziału w przeglądzie zgłosiło się łącznie osiem 
przedszkoli: Niepubliczne Przedszkole ,,Akademia pod Modrze-
wiem” w Macierzyszu , Publiczne Przedszkole nr. 1 w Lesznie 
im. ,,Leśnych Skrzatów”, Gminne Przedszkole w Izabelinie, 
Przedszkole w Bliznem Jasińskiego, Przedszkole w Starych  

Dzień Rodziny - „Bawmy się razem” 

 

 

W sobotę 8 czerwca 
bawiliśmy się ro-
dzinnie na zielonej 
trawce boiska przy 
Zespole Sportowo-
R e k r e a c y j n y m        
w Lesznie. Impreza 
pod hasłem Dzień 
Rodziny - „Bawmy 
się razem” upłynęła 
w miłej, sportowej 
atmosferze. Pogoda 
dopisała, chociaż 
ciemne, kłębiaste 
chmury straszyły od 
rana. Ideą wydarze-
nia było przypo-
mnienie rodzicom    
i dziadkom gier        
i zabaw z ich dzieciń-
stwa, a przede wszyst-
kim nauczenie dzieci, 

tychże właśnie podwórkowych zabaw, które mimo że odeszły     
w zapomnienie warte są, aby o nich pamiętać. Która dziewczyn-
ka przed laty nie grała w gumę, kalambury lub w klasy, nie ska-
kała na skakance? Niemal każdy chłopiec grał kiedyś w kapsle    
i cymbergaja, a jeszcze dawniej w serso. Gra w ciupy-kamienie, 
do której potrzebnych jest parę zwykłych kamieni, żeby dobrze 
się bawić… Pokazujmy dzieciom proste, aktywne zabawy, które 
nie wymagają nakładów finansowych i które dzięki nam może nie 
pójdą w zapomnienie. BAWMY SIĘ RAZEM!  

 Podczas imprezy mogliśmy również podziwiać dwa wy-
stępy artystyczne z udziałem dzieci szkolnych: kolorowe przed-
stawienie „Na Jagody” oraz układ taneczny dzieci z koła tanecz-
nego w ZSP w Lesznie. Każde dziecko za udział w zabawach 
otrzymało drobną słodką lub kolorową nagrodę, zwycięzcy dodat-
kowo dyplomy, koszulki z logo Gminy Leszno, styropianowe sa-
moloty do złożenia, zakładki do książek oraz książki. Impreza 
zorganizowana została pod patronatem Wójta Gminy Leszno 
przez Zespół Sportowo-Rekreacyjny, Publiczne Przedszkole Nr 1 
im. Leśnych Skrzatów w Lesznie, Zespól Szkół Publicznych         
i Wolontariuszy 
 
            Edyta Przybysławska 

Nagrody Wójta  
dla najlepszych uczniów 

 
 

W czwartek 27 czerwca oraz piątek 28 czerwca w Zespołach 
Szkół Publicznych w Lesznie i Zaborowie miały miejsce uroczy-
stości związane z końcem roku szkolnego 2012/2013, podczas 
których uczniowie odebrali świadectwa, a nauczyciele podzięko-
wania i kwiaty od swoich wychowanków. Tradycyjnie najlepsi 
uczniowie z obu Zespołów Szkół otrzymali nagrody ufundowane 
przez Wójta Gminy Leszno. Były to tablety – dla najlepszych 
gimnazjalistów i aparaty cyfrowe – dla najlepszych uczniów szkół 
podstawowych. Nagrody te otrzymali: Kuba Bareja - SP Lesz-
no, Wojciech Nowicki – SP Leszno, Jakub Leszczyński - SP 
Zaborów, Tymoteusz Czerwiński – SP Zaborów, Paulina Iwa-
nicka – Gimnazjum Leszno i Małgorzata Klawikowska - Gim-
nazjum Zaborów. Nagrodzonym uczniom serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów w nauce. 

 

             UG Leszno 
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WAŻNE TELEFONY 

Urząd Gminy 
Al. Wojska Polskiego 21 

Ośrodek Pomocy  
Społecznej 

Starostwo Powiatu  
Warszawskiego  
Zachodniego 

tel. 22 725 80 05 
tel. 22 725 84 52 
tel. 22 725 90 35 
fax. 22 725 85 52 

tel. 22 725 81 55 

Pogotowie Ratunkowe  
w Błoniu 

Nocna Pomoc Lekarska 
w Błoniu,  
ul. Piłsudskiego 2/4 

Komisariat Policji w Lesznie 

Centrum Powiadamiania  
Ratunkowego 

Pogotowie Energetyczne 
W Błoniu 

Rejonowa Dyspozycja  
Ruchu i Pogotowie  
Energetyczne 

Komenda Powiatowa Policji 
dla powiatu warszawskiego - 
zachodniego 

Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

tel. 22 733 72 00 
fax. 22 757 11 58 

tel. 22 725 49 99 

tel. 22 731 90 77 

Pogotowie Gazowe  
W Błoniu 

tel. 22 725 14 05 
lub 992 

tel. 22 725 49 91 
tel. 22 725 28 50 

tel. 22 725 80 05  
wew. 106 

tel. 22 725 80 07 
tel. 22 725 84 58 
tel. 507 103 804 
tel. 608 553 997 

tel. 22 738 23 00 
tel. 22 738 23 22 
tel. 22 758 68 15 
lub 99 czynne 24h 

tel. 22 722 99 97 
tel. 22 725 80 00 

tel. 112 
z każdego telefonu 
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Bezpłatny dwumiesięcznik Urzędu Gminy Leszno 
Wydawca: Urząd Gminy Leszno 
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05-084 Leszno 
nakład 1500 egz. 
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Redaguje: Monika Jaskulska 
tel.: 22 725 80 05 wew. 106 
email: urzad@gminaleszno.pl 

Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Błoniu 

tel. 22 725 52 11 
fax. 22 725 51 23 

Pogotowie Wodno - 
Kanalizacyjne 

tel. 509 059 673 
tel. 509 045 843 

Zapisy do III Półmaratonu Powiatu  

Warszawskiego Zachodniego  

im. Janusza Kusocińskiego. 

 

 

Zapraszamy wszystkich ma-
ratończyków i miłośników 
biegania do udziału w III Pół-
maratonie Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego im. Ja-
nusza Kusocińskiego. Bieg 
odbędzie się 25 sierpnia  
2013 r. Wszystkich, którzy 

chcą sprawdzić swoje siły i pobiec w półmaratonie zapraszamy do zgłoszenia 
swojego udziału za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie 
www.polmaraton.pwz.pl  w zakładce rejestracja. W Półmaratonie prawo startu 
mają te osoby, które najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2013 roku ukończą 18 lat. 
Zgłoszenia on - line zostaną zawieszone w dniu 19 sierpnia 2013 roku. Po tym 
terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów Półmaratonu 
(szczegóły w zakładce Regulamin). Start biegu odbędzie się o godzinie 10:00     
z ul. Lesznowskiej w Błoniu, a meta biegu znajduje się w Borzęcinie Dużym przy 
ul. Jana III Sobieskiego (Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej). Długość 
trasy: 21,0975 km. Trasa posiada atest PZLA i jest w całości asfaltowa i pła-
ska.  Każdy z uczestników biegu otrzyma pamiątkową koszulkę, a po minięciu 
linii mety - medal. Na każdego zawodnika czekać będzie posiłek regeneracyjny. 
Opłata startowa wynosi: do dnia 5 sierpnia - 50 zł, od dnia 6 sierpnia do 19 sierp-
nia – 70 zł, po 19 sierpnia opłata startowa możliwa będzie tylko w dniu zawodów, 
w biurze zawodów i wynosić będzie 90zł. 

Informacje Gminnego Zakładu Wodociągów         
i Kanalizacji w Lesznie 

 
 Na stronie internetowej Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji    
w Lesznie - www.bip.zakladkom.pl uruchomiona została aplikacja umożliwiają-
ca podanie stanu wodomierza. Formularz znajduje się w zakładce ZGŁOSZENIE 
STANU WODOMIERZA. Po jego wypełnieniu i przesłaniu go do Biura Obsługi 
Klienta zostanie wystawiona faktura, którą Zakład prześle zwykłym listem za 
pośrednictwem Poczty Polskiej bądź drogą elektroniczną (po uprzednim wyraże-
niu zgody przez Klienta na taką usługę). Przypominamy, że stan wodomierza 
można nadal zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 725 - 81 – 90 lub na adres poczty 
elektronicznej bok@gzwik-leszno.pl 
 Informujemy o możliwości wysyłania faktur drogą elektroniczną. Każdy, 
kto złoży pisemną zgodę na taką usługę, będzie otrzymywał faktury na podany 
adres e-mail w formacie pdf. Aby otrzymywać faktury drogą elektroniczną należy 
wypełnić formularz, który można otrzymać w Urzędzie Gminy Leszno, pokój nr 
17 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.zakladkom.pl (zakładka FAKTURY 
ELEKTRONICZNE). Formularz można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Lesz-
no, pokój nr 17 bądź przesłać na adres poczty elektronicznej bok@gzwik-
leszno.pl 
 Od 01 maja 2013 roku została uruchomiona usługa masowych płatno-
ści, w której każdemu klientowi przypisany został indywidualny numer rachunku 
bankowego. Numer rachunku widoczny jest na fakturze. Prosimy o regulowanie 
należności za wodę i ścieki na nowy numer rachunku bankowego. 
 
       Marek Barlak 

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie 
Leszno, ul. Warszawska 1 

 

DYŻURY SPECJALISTÓW: 

 

Uzależnienia - w każdy wtorek w godz. 14.30-19.30, tel. 795-62-12-55 
Przemoc domowa - w każdy poniedziałek w godz.17.00-19.00, w każdy piątek 
w godz. 9.00-11.00, tel. 519-803-926 
Psycholog - w każdą środę w godz. 17:00 – 20:00, tel. 519-803-925 
 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Leszno, ul. Warszawska 1 

 
przyjęcia interesantów w każdy czwartek w godz. 16.15 – 17.15 

http://www.gminaleszno.pl/
http://www.leszno.bipgminy.pl/
http://www.facebook.com/gminaleszno
mailto:urzad@gminaleszno.pl
http://www.polmaraton.pwz.pl
http://www.polmaraton.pwz.pl/?idpm=18
http://www.polmaraton.pwz.pl/?idpm=5
http://www.bip.zakladkom.pl/
mailto:bok@gzwik-leszno.pl
http://www.bip.zakladkom.pl/
mailto:bok@gzwik-leszno.pl
mailto:bok@gzwik-leszno.pl
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W „cyfrowej szkole” w Zaborowie 
 

 

"Cyfrowa szkoła" - 
rządowy program, 
w ramach którego 
do szkół trafił no-
woczesny sprzęt 
technologii infor-
m a c y j n o -
komunikacyjnej - 
odmieniła nieco 
oblicze współcze-
snej edukacji. 
Nauczyciele zo-
stali zmobilizowa-
ni do przeglądania 

zasobów internetowych w poszukiwaniu programów lub aplikacji 
przydatnych w pracy nauczyciela, wartościowych pod względem 
edukacyjnym. Ten zasób okazał się niezwykle bogaty, często     
w bardzo atrakcyjne materiały tworzone z myślą o kształceniu 
młodych ludzi. Kto nie wierzy, niech przejrzy internetowe strony 
polskich muzeów (np. Kopalni Soli w Wieliczce), materiały filmo-
we ze strony Kroniki RP czy portale poświęcone działaniom profi-
laktycznym (www.niebotak.pl). 

 Dzięki wymianie doświadczeń w czasie systematycz-
nych spotkań zespołu nauczycielskiego dydaktycy poznali narzę-
dzia do tworzenia prezentacji, map mentalnych, testów, krzyżó-
wek i quizów, mówiących awatarów, komiksów i książek, by móc 
je stosować w pracy z dziećmi. 
 Uczniowie wykorzystują nowoczesny sprzęt do tworze-
nia prac pisemnych, prezentacji, tabel, wyszukiwania potrzeb-
nych w czasie lekcji informacji, odbywania wirtualnych podróży, 
oglądania relacji filmowych. Popularnością wśród uczniów cieszy 
się tablica interaktywna, na której można pisać przy pomocy spe-
cjalnego pisaka, rysować przy użyciu wirtualnej linijki czy ekierki, 
uczyć się, rozwiązując interaktywne zadania. Jeśli dzięki tym 
zabawom nasi uczniowie wiedzą i potrafią więcej, to cel został 
osiągnięty. 
 Po kilku miesiącach obcowania ze sprzętem nauczycie-
le mogą dzielić się przykładami dobrych praktyk, umieją ocenić, 
kiedy zastosowanie TIK jest celowe i może przynieść lepsze 
efekty niż gdyby zastosowano tradycyjne metody nauczania. 
Potrafią wykorzystać sprzęt w pracy metodą projektu, gdy tworzą 
z uczniami zbiory opowiadań o rycerzach, czy przygotowują się 
do pieczenia ciasta dla całej klasy. Nie da się ukryć, że szkoła 
stała się bardziej cyfrowa, a tym samym bardziej nowoczesna. 
   
                Iwona Jezdychowicz 

X Majówka Zaborowska 
 
W niedzielę 9 czerwca 2013 r. na terenie Zespołu Szkół Publicz-
nych w Zaborowie odbyła się X Majówka Zaborowska. Uroczy-

stego otwarcia 
festynu dokonali 
Dyrektor Zespo-
łu – p. Liliana de 
Vacqueret, Sta-
rosta Powiatu 
Warszawskiego 
Zachodniego – 
p. Jan Żychliń-
ski, Proboszcz 
Parafii – ks. Pra-
łat Konstanty 
Kordowski i Wójt 

Gminy Leszno – p. Andrzej Cieślak. Następnie zaproszeni goście 
wraz z uczniami w ramach akcji Święto Drzewa posadzili na tere-
nie szkoły Drzewo dla Pokoju – piękny dąb kolumnowy.  
 Podczas X Majówki można było obejrzeć m.in. wesoły 
występ dzieci z Publicznego 
Przedszkola w Zaborowie, przed-
stawienie pt. „Brzechwa dzieciom” 
w wykonaniu dzieci z oddziału 
przedszkolnego i uczniów klas III 
Szkoły Podstawowej w Zaborowie 
oraz pokazy taneczne. Swoje 
umiejętności wokalne zaprezento-
wała także uczennica klasy II a  - 
Eliza – laureatka Szkolnego Kon-
kursu „Mam talent”. 
 Miłośnicy sportu zachwy-
cali się pokazem karate w wyko-
naniu członków Klubu Rensei 
Karate Dojo, kibicowali młodym, 
bardzo zdolnym piłkarzom Zabo-
rowianki i Partyzanta oraz druży-
nom rozgrywającym turniej piłki 
siatkowej.  
 Gwoździem programu było spotkanie z członkami Klubu 
Motocyklowego Right Riders Warszawa. Wielkie wrażenie zrobił 
wjazd na teren szkoły trzydziestu motocyklistów na wspaniałych 
maszynach. Wszyscy mogli porozmawiać z członkami Klubu,      
a jego przedstawicielka – p. Grażyna Pawlica - przypomniała  
 
 
 

uczestnikom Majówki zasady bezpiecznego zachowania się na 
drodze. Równie ciekawie można było spędzić czas w punkcie 
Centralnego Ośrodka Sił Zbrojnych RP z Mobilnym Laboratorium 
Obrony przed Bronią Masowego Rażenia oraz na pokazie ekspe-
rymentów przygotowanym przez studentów Wydziału Fizyki Uni-
wersytetu Warszawskiego i animatorów Centrum Nauki Kopernik. 
Nasi Strażacy z OSP Zaborów zorganizowali natomiast pokazy 
akcji ratowania osoby poszkodowanej z pojazdu i udzielania 
pierwszej pomocy. 
 Nie zabrakło też atrakcji dla smakoszy. Delektowali się 
potrawami z grilla, domowym chlebem ze smalcem i wspaniałymi 
ciastami, które przygotowali rodzice naszych uczniów. Dużym 
powodzeniem cieszyły się Sernik pani Bożeny, Pychotka pani 
Doroty i Mazurek z truskawkami pani Joanny. 
 Dzieci szczególnie upodobały sobie zabawy na zjeż-
dżalni, skoki na małym bungee i jazdę konną. 
 Podczas Majówki można było także skorzystać z usług 
oferowanych przez Studio Urody z Zaborowa, uczestniczyć        
w artystycznym malowaniu twarzy, kupić lub wymienić książki na 
kiermaszu zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Lesz-
nie, znaleźć coś dla siebie na stoisku z zabawkami, biżuterią czy 

szkłem z Krosna. 
 Zap lanowa l i śmy    
w tym roku jeszcze więcej 
atrakcji, ale kapryśna ostat-
nio pogoda trochę pokrzyżo-
wała nam szyki.  
 Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim Sponsorom, 
dzięki którym mogliśmy już 
po raz 10. zorganizować 
naszą Majówkę: Gospoda-
rzowi naszej Gminy - Wójto-
wi Gminy Leszno, Staroście 
Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego oraz firmom: 
Centrum Zdrowia Medicor, 
Skynet, Florimex, RSP Wy-
ględy, Delikatesy „Sokół”, 
Helio, Rensei Karate Dojo, 

Świat Łazienek, Goldfoam i państwu Teresie i Jackowi Wołosz-
czakom. 
 Już dziś zapraszamy wszystkich sympatyków Majówki 
Zaborowskiej na spotkanie w przyszłym roku!  

 

             Liliana de Vacqueret 




