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Gmina Leszno przystąpiła do Programu 
„Gmina dla Rodziny” 

W dniu 30 stycznia br. Rada Gminy Leszno pod-
jęła Uchwałę Nr XLII/272/2014 w sprawie podjęcia dzia-
łań zmierzających do polepszenia warunków życiowych 
Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy 
Leszno. Przez Rodzinę Wielodzietną należy rozumieć 
rodzinę zamieszkującą na terenie Gminy Leszno (także 
rodzina zastępcza), składającą się z rodziców (jednego 
rodzica), mającą na utrzymaniu troje i więcej dzieci do 18 
roku życia lub 24 roku życia, jeśli dziecko uczy się lub 
studiuje w trybie stacjonarnym.  

Podjęta uchwała ma na celu: 
a) zwiększenie członkom Rodziny Wielodzietnej dostęp-
ności do zajęć organizowanych przez: świetlice gminne, 
Zespół Sportowo Rekreacyjny w Lesznie, Centrum Kultu-
ry w Błoniu (kino) oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Sochaczewie (pływalnia), 
b) umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej korzy-
stania z ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz w zakresie dostaw wody i odprowa-
dzania ścieków, 
c) poprawę warunków materialnych i wzmocnienie kondy-
cji Rodzin Wielodzietnych.  
 Realizacja powyższych celów będzie odbywała się 
poprzez: 
a) umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej dostępu 
do oferty kina w Ośrodku Kultury w Błoniu poprzez stoso-
wanie 20% zniżki od obowiązującej ceny biletów, 
b) umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej korzy-
stania na preferencyjnych zasadach (20% zniżki od obo-
wiązujących cen biletów z pływalni) Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, 
c) umożliwienie dzieciom i młodzieży korzystania z zajęć 
organizowanych przez świetlice gminne, 
d) umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej korzy-
stania z zajęć organizowanych przez Zespół Sportowo 
Rekreacyjny w Lesznie, 
e) umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej korzy-
stania z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi poprzez stosowanie 20% zniżki, 
f) umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej korzy-
stania z ulgi w opłacie w zakresie dostawy wody i odpro-
wadzania ścieków poprzez stosowanie 20% zniżki. 
 Rodzina, która chciałaby skorzystać z Programu 
„Gmina dla Rodziny” powinna złożyć wniosek o wydanie 
„Karty Rodziny 3+” potwierdzającej możliwość korzysta-
nia z powyższych uprawnień. Karta Rodziny 3+ jest kartą 
imienną, ważną z innym dokumentem ze zdjęciem po-
twierdzającym tożsamość i wydawana jest na wniosek 
rodzica bądź opiekuna prawnego. Formularz wniosku 
dostępny jest na stronie www.gminaleszno.pl lub w Urzę-
dzie Gminy Leszno, pokój nr 7. W przypadku rodzin za-

stępczych do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu 
potwierdzającego ustanowienie rodziny zastępczej dla 
małoletnich dzieci, natomiast w przypadku dzieci uczą-
cych się, powyżej 18 roku życia, do wniosku należy dołą-
czyć dokument potwierdzający kontynuowanie nauki. 
Karta Rodziny 3+ wydawana jest na rok. Wypełniony 
wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy 
Leszno, pokój nr 30 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Lesznie, pokój Nr 7. Kartę odbiera osobiście przedsta-
wiciel rodziny, a okres oczekiwania na jej wyrobienie wy-
nosi do 15 dni od dnia złożenia wniosku. Regulamin przy-
znawania, wydawania i korzystania z Karty Rodziny 3+ 
dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gmi-
ny Leszno dostępny jest w siedzibie OPS lub na stronie 
www.gminaleszno.pl 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat Pro-
gramu „Gmina dla rodziny” udziela pracownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lesznie, pokój nr 7, tel. 22 725 80 
05 wew. 122. 

UG Leszno 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lesz-
nie informuje, że 
rozpoczyna nabór do 
udziału w VII edycji 

projektu systemowego pod nazwą „Można żyć inaczej – 
aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno”. Projekt 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja 
integracji społecznej, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej. 
Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca na-
stępujące warunki: 

1. jest mieszkańcem gminy Leszno 
2. jest osobą niepełnosprawną 
3. jest osobą uczącą się 
4. jest osobą bezrobotną 
5. jest osobą w wieku aktywności zawodowej 
6. nie brała wcześniej udziału w projektach syste-
mowych. 

W ramach projektu zapewniamy: 
1. kursy zawodowe m.in. kurs komputerowy, obsługi 
biurowej 
2. spotkania grupowe i indywidualne z psycholo-
giem 
3. spotkania grupowe i indywidualne z doradcą za-
wodowym 
4. zmianę wizerunku 
5. wyjazd do kina i teatru 
6. wsparcie finansowe 
7. catering i serwis kawowy podczas zajęć 
8. materiały szkoleniowe. 

Okres realizacji projektu: 1.09. — 31.12.2014r. Udział  
w projekcie jest bezpłatny. Do projektu zostanie zakwalifi-
kowanych 11 osób. Szczegółowe informacje można uzy-
skać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznie, Aleja 
Wojska Polskiego 21, pokój nr 15, tel. 22/7258155 
 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lesznie 

Mirosława Dziadkiewicz 

„Można żyć inaczej...!” 

http://www.gminaleszno.pl
http://www.gminaleszno.pl
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Wójt Gminy Leszno ogłasza trzeci przetarg ustny  
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Leszno 

 

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana  
(położona: województwo mazowieckie, powiat warszaw-
ski zachodni, gmina Leszno) w obrębie Leszno PGR, 
oznaczona jako działka ew. nr 7/17 o pow. 22 378 m

2
, 

cena wywoławcza 861 000 zł, wadium 44 000 zł, dla któ-
rej prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, księga 
wieczysta Nr WA1G/00053317/9.  
 Podana w ogłoszeniu cena wywoławcza jest ceną 
netto, a do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony 
zostanie 23%  podatek VAT. 
 Działka ew. nr 7/17 zgodnie ze Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej i za-
grodowej (możliwość uzyskania warunków zabudowy na 
obiekty magazynowe). Nieruchomość wolna jest od ob-
ciążeń, ograniczeń w rozporządzaniu i nie jest przedmio-
tem zobowiązań. Przetarg odbędzie się  w  Urzędzie   
Gminy Leszno (sala konferencyjna) w dniu 14 maja 
2014r. o godz. 9.00.Przystępujący do przetargu powinien 
wpłacić wadium: w gotówce w kasie Urzędu Gminy Lesz-
no, Al. Woj. Polskiego 21 lub na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy Leszno Nr 89 9283 0006 0025 8629 2000 
0010, w  terminie  do  dnia 09 maja 2014r. (w przypadku 
płatności na rachunek bankowy oznacza to datę wpływu 
na rachunek bankowy). Wadium wpłacone przez uczest-
nika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na  po-
czet ceny nabycia nieruchomości. Postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągle-
niem do pełnych dziesiątek złotych. Na przetarg należy 
przybyć z potwierdzonym dowodem przelewu lub wpłaty 
wraz z dowodem osobistym, a w przypadku reprezentacji 
osób innych niż fizyczne wraz z dokumentami potwier-
dzającymi uprawnienia do reprezentacji podmiotu. Kosz-
ty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży 
pokrywa nabywca. W razie uchylenia się od zawarcia 
umowy kupna – sprzedaży działki, wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi. Atrakcyjne położenie w otulinie Kam-
pinoskiego Parku Narodowego, ok. 3 km od granic pusz-
czy, w odległości ok. 20km od Warszawy, 2km od Cen-
trum Leszna (sklepy, szkoły, banki, linia podmiejska do 
Warszawy 719). Terminy przeprowadzenia poprzednich 
przetargów: pierwszy - 11 września 2013r., drugi - 15 
listopada 2013r. Szczegółowe  informacje  można  uzy-
skać  w  Urzędzie  Gminy  Leszno,  pokój nr 19, tel.  
22 725 80 05 wew. 113.                                                         

UG Leszno 

Gmina Leszno z lotu ptaka 

Zapraszamy Państwa do obejrzenia najnowszych zdjęć 
lotniczych prezentujących uroki naszej gminy, które 
znajdują się na stronie www.gminaleszno.pl. Zdjęcia 
zostały wykonane 29 marca br., przy sprzyjającej pogo-
dzie. Plan pierwszego lotu obejmował część zachodnią 
naszej gminy. Pozostałe fotografie dostępne będą 
 w najbliższym możliwym terminie. 

Fot. Jezioro Tomczyn 

Fot. Centrum Leszna 

Fot. Leszno od strony południowej 

Fot. Marianów od strony wschodniej 

http://www.gminaleszno.pl
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 Zwracamy się z apelem do mieszkańców o wy-
wieszenie na okres świąt majowych flag narodowych 
na posesjach. Przed nami szczególne majowe dni:  
    1 maja -  Międzynarodowe Święto Pracy 
    2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
    3 maja - Święto Konstytucji 3-go Maja 
 Przez wywieszenie flagi w dniach świąt narodo-
wych pokażmy, że dumnie jest być Polakiem!   
Pokażmy swój patriotyzm i szacunek dla tradycji! 
 Tradycyjnie uroczyste obchody Narodowego 
Święta Konstytucji 3 Maja odbędą się w Zaborowie. 
Rozpoczną się mszą św. w kościele pw.św. Anny, po 
której nastąpi przemarsz pod obelisk przy Zespole 
Szkół Publicznych, gdzie zostaną złożone wieńce i wią-
zanki. 

 Przypominamy mieszkańcom o funkcjonowa-
niu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK), który czynny jest w każdą sobotę  
w godzinach 9:00 – 14:00 i mieści się za budynkiem 
Urzędu Gminy Leszno. Do PSZOK-u można dostar-
czać (przykładowo): papier, tworzywa sztuczne, metal, 
szkło, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zu-
żyte świetlówki i inne odpady zawierające rtęć, przeter-
minowane leki, chemikalia tj. resztki farb, lakierów, kle-
jów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i opakowa-
nia po nich,  zużyte opony, odpady budowlano – remon-
towe i rozbiórkowe (terakota itp.), gruz. Odpady przyj-
mowane są bez pobierania opłat, warunkiem jest 
okazanie dokumentu tożsamości w celu potwierdze-
nia zamieszkania na terenie Gminy Leszno. Zachęca-
my mieszkańców do korzystania z PSZOK-u, szczegól-
nie teraz w okresie wiosennych porządków, w którym 
możemy w sposób legalny pozostawić nadmiar odpadów 
zamiast wyrzucać je do lasu.    UG Leszno 

Korzystaj z PSZOK-u! 

 Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na:  
- zadanie pod nazwą „Przebudowa sieci kanalizacyjnej 
sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy 
Fabrycznej i Inżynierskiej w Lesznie” - najkorzystniejszą 
ofertę, na kwotę 815.866,40 zł. złożyła firma PEKUM 
S.A. z Gostynina  
- zadanie pod nazwą „Modernizacja budynków świetlicy 
wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem te-
renu we wsi Zaborów” - najkorzystniejszą ofertę na kwo-
tę 118 484,19 zł złożyła firma ADMAR s.c. z Łowicza. 
 Przetarg na zadanie „Modernizacja centrum wsi 
Zaborów” został unieważniony, ponieważ cena najko-
rzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawia-
jący zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówie-
nia. Przetarg ten został ponownie ogłoszony. 
 W najbliższym czasie ogłoszone zostanie postę-
powanie przetargowe na realizację zadania „Rozbudowa 
i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie”. 

UG Leszno 

Gminne inwestycje  Z ostatniej sesji 

 W dniu 26 marca br. podczas XLIV sesji Rada 
Gminy Leszno podjęła m.in. następujące uchwały: 
- Uchwała Nr XLIV/283/2014 w sprawie przedłużenia 
czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – zgodnie  
z podjętą uchwałą w okresie od 1 maja 2014r. do 30 
kwietnia 2015r. będą obowiązywały dotychczasowe 
stawki taryf i opłat 
- Uchwała Nr XLIV/284/2014 w sprawie porozumienia 
jednostek samorządu terytorialnego położonych w obrę-
bie powiatów: warszawskiego zachodniego, nowodwor-
skiego i sochaczewskiego w przedmiocie wykonania 
wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji 
pod nazwą:  „Zintegrowana gospodarka wodna i zarzą-
dzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachod-
nim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Socha-
czewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego 
Kampinoskiego Parku Narodowego” - na mocy uchwały 
w dniu 27 marca w Starostwie Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego Wójt Andrzej Cieślak podpisał porozumie-
nie zawarte między samorządami na realizację ww. 
przedsięwzięcia  
- Uchwała Nr XLIV/288/2014 w sprawie wyrażenia zgody 
na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowią-
cych fundusz sołecki – zgodnie z podjętą uchwałą  
w kolejnych latach budżetowych następujących po roku 
podjęcia uchwały w budżecie gminy będą wyodrębniane 
środki na fundusz sołecki służące poprawie warunków 
życia mieszkańców. 

UG Leszno 

Z inicjatywy Wójta Andrzeja Cieślaka i grupy rol-
ników reaktywowano działalność Gminnej Spółki Wodnej, 
której głównym zadaniem jest zapewnienie właściwego 
odwodnienia gruntów w naszej gminie i utrzymanie droż-
ności rowów odprowadzających wody z terenu gminy, co 
z pewnością pozwoli zapobiec podtopieniom występują-
cym coraz częściej po obfitych opadach.   

Prawidłowe utrzymanie urządzeń melioracyjnych 
podziemnych i rowów, zgodnie z ustawą Prawo wodne, 
należy do właścicieli gruntów, na których się znajdują lub 
Spółki Wodnej jeśli urządzenia te znajdują się na terenie 
objętym jej działaniem.  

W celu realizacji powyższego obowiązku Walne 
Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej podjęło 
uchwałę dotyczącą wysokości składki na rzecz Spółki, 
której wysokość wynosi 30 zł/hektar i 30 zł od nierucho-
mości, które odnoszą korzyści z urządzeń lub są w zasię-
gu ich oddziaływania bez względu na powierzchnię.  

Środki, jakimi dzięki dokonywanym wpłatom, bę-
dzie dysponowała Spółka Wodna będą przeznaczane na 
utrzymanie urządzeń melioracyjnych podziemnych i ro-
wów. Obecnie, dzięki wsparciu ze strony gminy trwa 
czyszczenie i udrożnienia rowu na terenie wsi Grądy  
i Grądki oraz usuwane są zapory wodne w miejscowo-
ściach: Zaborów, Powązki i Korfowe.  

UG Leszno   

Gminna Spółka Wodna 

Ogłoszenie 

Na post. art. 182 § 5 ustawy z dn. 5.I.2011r. – Kodeks 

wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z pózn. zm.) 

Urząd Gminy w Lesznie, Al. Wojska Polskiego 21, pokój 

nr 26 do dn. 2.V.2014r., w godz. urzędowania będzie 

przyjmował od pełnomocników komitetów wyborczych 

zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji 

wyborczych.    Wójt Gminy Leszno 

      Andrzej Cieślak 
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Wybory do Parlamentu Europejskiego 

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNO 

z dnia 09 kwietnia 2014 roku 
 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.), 
uchwały nr XXIV/161/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głoso-
wania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz uchwały nr XLIV/296/2014 Rady Gminy 
Leszno z dnia 26 marca 2014 zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich nume-
rów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach 
obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych 
przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez 
osoby niepełnosprawne, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 

Nr 
obwodu 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

 

1 

Leszno ulice: Widokowa, Wspólna, Wąska, Reginy, Marysieńki, Ma-
riana, Otuliny, Podzaborówek, Hubala-Dobrzańskiego, Warszawska, 
Ogrodowa, Piekarska, Sokołowska, Lipowa, Fabryczna, Inżynierska, 
Błońska, Sochaczewska od nr 1 do nr 58 (z wyłączeniem bloku nr 
51), Raczkowskiego, Parkowa, Krótka, Aleja Wojska Polskiego. 

Zespół Szkół Publicznych w Lesznie, 
ul. Leśna 13, Leszno 05-084 
tel. (22)725-80-12 
Lokal przystosowany dla osób niepełnospraw-
nych 
 

 

2 

Leszno ulice: Sochaczewska blok nr 51, Sochaczewska od nr 59 do 
końca, Partyzantów, Podchorążych, Wrzosowa, Harcerska, Młynar-
ska, Murarska, Kwiatowa, Jaśminowa, Szkolna, Strażacka, Leśna, 
Polna, Tuwima, Lema, Leśmiana, Miłosza, Bohaterów Puszczy Kam-
pinoskiej, Kochanowskiego, Żeromskiego, Słowackiego, Mickiewicza, 
Sienkiewicza, Sosnowa, Broniewskiego, Podleśna, Julinek. 

Urząd Gminy, Aleja Wojska Polskiego 21, Lesz-
no 05-084, 
tel. (22)725-90-35 wew.125 

 

3 
Grabina, Kępiaste, Łubiec, Roztoka. 

Świetlica w Łubcu, Łubiec 29a 
tel. (22)725-91-09 

 

4 

Korfowe, Marianów, Powązki, Szymanówek, Wilkowa Wieś, Czarnów, 
Gawartowa Wola, Stelmachowo, Szadkówek, Towarzystwo Czarnów, 
Trzciniec, Grądki, Grądy, Plewniak, Podrochale, Rochale, Walentów, 
Wilków. 

Publiczne Przedszkole w Czarnowie, 
Czarnów 8, Leszno 05-084 
tel. (22)725-80-68 

 

5 

Zaborów ulice: Środkowa, Leśna, Jesienna, Wiosenna, Willowa, 
Szkolna, Dworkowa, 
Wólka, Wiktorów, Ławy. 

Publiczne Przedszkole w Zaborowie, ul. Szkolna 
6, Zaborów 05-083, 
tel. 784-650-311 
Lokal przystosowany dla osób niepełnospraw-
nych 

 

6 

Zaborów ulice: Południowa, Ogrodowa, Jana Kujawskiego, Janin, 
Kościelna, Stołeczna, Antoniego Dałka, Zaciszna, 
Feliksów, Wąsy Kolonia, Wąsy Wieś, Wyględy, Zaborówek 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie, 
ul. Stołeczna 180, Zaborów 05-083 
tel. (22)725-96-29 
Lokal wyznaczony do głosowania koresponden-
cyjnego 

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 maja 2014r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00 do 21.00 
Wójt Gminy Leszno 
/-/ Andrzej Cieślak 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej obwieszczeniem  

z dnia 24 lutego 2014r. zarządził wybory do Parlamentu 

Europejskiego na dzień 25 maja br. Gmina Leszno jest 

przypisana do okręgu wyborczego nr 4 z siedzibą  

w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, pok. nr 179, wejście „B”, 

I p. Zgodnie z zapisami kalendarza wyborczego 2 maja 

mija termin zgłaszania kandydatów do obwodowych ko-

misji wyborczych przez pełnomocników komitetów wy-

borczych.  

 Na mocy uchwały Nr XXIV/161/2012 Rady Gminy 

Leszno z dnia 25 października 2012r. Gmina Leszno 

została podzielona na 6 obwodów głosowania – nowy 

lokal wyborczy zlokalizowany będzie w budynku Przed-

szkola w Zaborowie. Lokale wyborcze przystosowane 

dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz lokal wyzna-

czony do głosowania korespondencyjnego zostały wska-

zane w obwieszczeniu Wójta Gminy Leszno z dnia 9 

kwietnia br.(zamieszczone poniżej). W dniu głosowania 

lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7:00-21:00. 

 Szczegółowe informacje dotyczące wyborów do-

stępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji 

Wyborczej www.pkw.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Leszno www.leszno.bipgminy.pl w za-

kładce wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Za-

chęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału  

w głosowaniu.                UG Leszno 
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 „W poszukiwaniu skarbów – cykl warsztatów questingowych” 
 

W ramach projektu zostaną zorganizowane ogólnodostępne warsztaty, w wyniku których powstaną questy 
- formy zabawy terenowej z walorami edukacyjnymi i zagadkowymi przedstawione w formie ulotek.  
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I. Cele:  
1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na 
obszarze objętym LSR poprzez organizację ogólnodo-
stępnych warsztatów dla podmiotów z obszaru objętego 
LSR, w wyniku których powstaną questy - formy zabawy 
terenowej z walorami edukacyjnymi i zagadkowymi 
przedstawione w formie ulotek.  
2. Promocja regionu i Kampinoskiego Parku Narodowe-
go.  
3. Promocja i rozwój agroturystyki poprzez włączenie go-
spodarstw w trasy questu.  
4. Rozszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej na ob-
szarze LGD.  
5. Stworzenie trzech tras wypraw odkrywców promują-
cych Gminę Leszno i KPN.  
II. Organizator: Gmina Leszno  
Patronat honorowy : Wójt Gminy Leszno  
Koordynator Projektu: Edyta Przybysławska  
III. Nabór:  
Uczestnicy: wszystkie 3 warsztaty maja charakter otwar-
ty, są nieodpłatne, głównie skierowane są do mieszkań-
ców Gminy Leszno, którzy interesują się turystyką, przy-
rodą, historią i kulturą regionu i wykażą się twórczymi 
zdolnościami lub zamiłowaniem turystycznym:  
a. plastycznymi (praca plastyczna wykonana dowolna 
techniką tematyka związana z pokazaniem dziedzictwa 
kulturowego regionu)  
b. literackimi (napisanie wiersza mówiącego o walorach 
naszego regionu, historii itp.)  
c. znajomością walorów przyrodniczych, historycznych 
lub kulturowych Gminy Leszno i okolic (napisanie krótkiej 
prezentacji odręcznie lub w programie tekstowym, przy-
gotowanie krótkiego filmu załączonego na płycie DVD 
ukazujących dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze lub hi-
storyczne Gminy Leszno,)  
Dodatkowo prosimy o wypełnienie i załączenie formula-
rza zapisów.  
IV. Terminy warsztatów i miejsca:  
a. 26 kwietnia  
b. 14 czerwca  
c. 4 października  
Warsztaty będą odbywały się na terenie Gminy Leszno w 
godz. 9.00-17.00.  
V. Termin i miejsce składania prac:  
Prosimy o nadsyłanie prac lub składanie osobiście w Bi-
bliotece Publicznej w Lesznie,  
Al. Wojska Polskiego 21, 05-84 Leszno. Decyduje data 
stempla pocztowego.  
W terminach:  
a. do dnia 18 kwietnia do godz. 16.00 na warsztaty odby-
wające się 26 kwietnia  
b. do dnia 6 czerwca do godz. 16.00 na warsztaty odby-
wające się 14 czerwca  
c. do dnia 29 września do godz. 16.00 na warsztaty odby-
wające się 4 października  
 Biblioteka jest czynna w poniedziałek w godz.: 
10:00 – 18:00 i od wtorku do piątku w godz.: 9:00 – 17:00  
Liczba miejsc jest ograniczona – 15 osób, decyduje war-
tość artystyczna, następnie kolejność zgłoszeń. 
  

VI. Zasady wyłonienia uczestników warsztatów:  
O zakwalifikowaniu decydować będą:  
- przygotowanie jednej z wymaganych prac a w ramach 
tejże:  
- zgodność pracy z tematem konkursu,  
- pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu,  
- staranność i samodzielność wykonania pracy  
- kolejność zgłoszeń,  
Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stro-
nie internetowej Gminy Leszno www.gminaleszno.pl  
oraz mailowo lub telefonicznie w ciągu 5 dni po terminie 
składania prac. W przypadku osób niepełnoletnich po-
trzebna będzie zgoda rodzica na uczestnictwo w warszta-
tach oraz numer telefonu do natychmiastowego kontaktu.  
W przypadku choroby lub innych okoliczności powodują-
cych rezygnację z uczestnictwa w warsztatach prosimy o 
niezwłoczne powiadomienie pracowników Biblioteki Pu-
blicznej Gminy Leszno w celu zwolnienia miejsca, na któ-
re będzie mógł przybyć inny uczestnik.  
VII. Skład komisji oceniającej:  
Osoby wskazane przez organizatorów konkursu.  
VIII. Program warsztatów z questingu  
Czas trwania warsztatów z ułożeniem pierwotnej wersji 
jednego questu: 8 godzin  
Szczegółowy program warsztatów obejmuje:  
I. Wspólne gry i zabawy w celu zapoznania się uczestni-
ków i zintegrowania grupy (typu ice-breakers i team buil-
ding)  
II. Prezentacja multimedialna o questingu 
(przedstawienie koncepcji, metodologii, przykładów ist-
niejących questów); każdy z uczestników otrzyma mate-
riały merytoryczne i szkoleniowe dotyczące questingu  
III. Omówienie z uczestnikami wybranego tematu questu 
(wcześniej uczestnicy warsztatów dostaną za zadanie 
przygotować informacje o wybranym temacie)  
IV. Opracowanie wstępnej wersji trasy questowej  
V. Wyjście w teren, spacer trasą questu z układaniem 
wierszowanego tekstu  
VI. Powrót do miejsca warsztatów, podział na grupę do-
pracowującą tekst questu i na grupę wykonującą rysunki, 
mapkę i pieczęcie do Skarbu  
VII. Zakończenie warsztatów – konkurs z dyplomami i 
drobnymi nagrodami.  
IX. Uwagi:  
1. Kontakt trenera questingu z przedstawicielem grupy 
warsztatowej trwa jeszcze do 3 miesięcy od terminu 
warsztatów (ewaluacja questu w terenie i wspólna praca 
nad finalną wersją ulotki questowej.  
2. Przewidujemy przerwę na obiad i dwie przerwy na ka-
wę i herbatę.  

Opracowała:  
Edyta Przybysławska  
Koordynator Projektu 

  
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu orga-

nizację „W poszukiwaniu skarbów-cyklu warsztatów questingowych” 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

Regulamin projektu  

„W poszukiwaniu skarbów - 

cykl warsztatów questingowych” 
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 Biblioteka Publiczna Gminy Leszno jest  instytucją 
kultury, spełniającą funkcje lokalne mające na celu za-
spokojenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkań-
ców gminy. Realizuje zadania gromadzenia i udostęp-
niania materiałów bibliotecznych, udzielanie zaintereso-
wanym wszechstronnej informacji i fachowego poradnic-
twa w doborze literatury. W jej skład wchodzą: Bibliote-
ka w Lesznie oraz dwie filie biblioteczne: w Czarnowie  
i Zaborowie. Biblioteka i filie posiadają czytelnie interne-
towe  dostępne dla użytkowników, istnieje też możliwość 
kserowania oraz wydruków .  

Zbiory biblioteki (łącznie z filiami) na koniec 2013 roku to 
38.464 wol.  
• Biblioteka w Lesznie – 20.292 wol.  
• Biblioteka w Czarnowie – 7.492 wol.  
• Biblioteka w Zaborowie – 10.680 wol. 
Księgozbiór ma charakter uniwersalny. Czytelnik znaj-
dzie tu:  
• literaturę piękną dla dorosłych   
• literaturę piękną dla dzieci i młodzieży 
• literaturę popularnonaukową  
• duży wybór lektur szkolnych 
• wydawnictwa o charakterze informacyjnym, słowniki, 
encyklopedie  
• materiały regionalne na temat Gminy Leszno i okolic 
 Gromadzone i udostępniane są książki ze wszyst-
kich dziedzin wiedzy, dla różnych grup użytkowników. 
Bogaty i stale uzupełniany jest księgozbiór popularno-
naukowy, z którego często korzystają uczniowie, stu-
denci oraz inni zainteresowani. Są to: kompendia i pod-
ręczniki z różnych dziedzin wiedzy takich jak: psycholo-
gia, filozofia, religioznawstwo, socjologia, polityka, eko-
nomia, prawo, matematyka, fizyka, chemia, biologia, 
medycyna, językoznawstwo, nauka o literaturze, geo-
grafia, historia. Oprócz książek w bibliotece znajdują się 
czasopisma. Biblioteka gromadzi też różne dokumenty 
dotyczące naszej gminy. Są to publikacje tematycznie 
związane z gminą Leszno, oraz książki napisane przez 
jej mieszkańców. 
 Użytkownicy (czytelnicy i internauci) zarejestro-
wani w bibliotece w Lesznie oraz filiach na koniec 2013r. 
to 1835 osób, w tym 1746 czytelników. Najliczniejszą 
grupę wśród czytelników stanowią dzieci i młodzież 
ucząca się – 570 osób, następnie pracownicy umysłowi 
– 453 osoby, niezatrudnieni (bezrobotni, emeryci, renci-
ści) – 417 osób, robotnicy – 130 osób, studenci – 109 

osób, inni zatrudnieni (np. własna działalność gosp. ) – 50 
osób, rolnicy – 17 osób. W ciągu całego 2013 roku wypo-
życzono na zewnątrz  31.745 książek.  
 W zakresie upowszechniania czytelnictwa i prowa-
dzenia działalności kulturalno - oświatowej biblioteka 
współpracuje z przedszkolami w Lesznie, Czarnowie i Za-
borowie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowaw-
czym oraz ze szkołami. Biblioteka organizuje spotkania 
autorskie z pisarzami, dla dzieci z przedszkoli oraz szkół 
podstawowych, które odbywają się w tychże placówkach. 
Gośćmi naszymi byli m.in.: Laura Łącz, Dorota Gellner, 
Ewa Chotomska, Grzegorz Kasdepke, Joanna Olech, 
Krzysztof Dworczyk, Małgorzata Strękowska-Zaremba, 
Agnieszka Frączek, Wojciech Widłak, Eliza Piotrowska. 
 Biblioteka organizuje również różnego rodzaju kon-
kursy: plastyczne, i literackie (poetyckie). Corocznie, po-
cząwszy od 2010 r. pod honorowym patronatem Wójta 
oraz Rady Gminy Leszno, Biblioteka organizuje konkurs 
literacki. W latach 2010-2012 odbyły się  trzy edycje kon-
kursu „O liść lesznowskiej topoli”. Adresowany był do 
mieszkańców gminy i miał na celu promowanie rodzimych 
talentów literackich. Pierwsza edycja nosiła nazwę „Moja 
mała ojczyzna - Gmina Leszno". W 2011 roku odbyła się II 
edycja tego konkursu pod nazwą „Moje Mazowsze...”. III 
edycja z 2012r. nosiła nazwę „Moja miejscowość w baśni, 
legendzie i wierszu”. Od 2013r. rozpoczęto nową edycję 
"O lesznowską podkowę". Tematem przewodnim ubiegło-
rocznego konkursu była poezja patriotyczna. 
 Biblioteka organizuje również okazjonalne kierma-
sze książek (Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, 
Dzień Dziecka, festyny gminne i parafialne), które cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem. Sprzedaż książek odby-
wa się w cenach hurtowych. 

Bożena Sulik 
Kierownik Biblioteki Publicznej 

Z działalności gminnej biblioteki 

21 marca był bardzo 
kolorowy i wesoły. Dzie-
ci wzięły udział w poka-
zie mody wiosennej – 
przy muzyce prezento-
wały swoje stroje. Za 
kreatywność przedszko-
laki zostały nagrodzone 
słodkościami. Po poka-
zie mody, aby tradycji 
stało się zadość wszy-
scy barwnym korowodem przeszli ulicami z ekologiczną 
Marzanną do najbliżej wody, by pożegnać zimę i powitać 
wiosnę. Pani Wiosna zajęła honorowe miejsce w koryta-
rzu przedszkola. 
 Z cyklu Podróże małe i duże 25 marca dzieci po-
znały kolejny region polski – Śląsk. Na korytarzu został 
zorganizowany kącik regionalny, gdzie można było oglą-
dać m.in. strój ludowy, strój galowy górnika, badać różne 
rodzaje węgla oraz podziwiać pamiątki ze Śląska. Pod-
czas wspólnych zajęć dzieci aktywnie uczestniczyły w roz-
mowie na temat regionu Śląska, pracy górnika w kopalni. 
Ponadto wzięły udział w zabawie ruchowej „Jak powstał 
węgiel?” i obejrzały program artystyczny w formie insceni-
zacji utworu „Górniczy Walczyk” przygotowany przez dzie-
ci z oddziału V. 

Monika Zastawna 

Z życia Przedszkola w Zaborowie… 

Fot.: Czytelnia w bibliotece w Zaborowie 
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 Już za nami IX Zaborowski  

Turniej Tenisa Stołowego 

 22 marca 2014 r. w Zespole Szkół Publicznych w 
Zaborowie odbył się IX Zaborowski Turniej Tenisa 
Stołowego. Patronat nad turniejem objął Wójt Gminy 
Leszno – P. Andrzej Cieślak, ufundował również nagro-
dy dla zwycięzców – pamiątkowe puchary i medale. 
Wśród uczestników turnieju znaleźli się miłośnicy tenisa 
nie tylko z gmin powiatu warszawskiego - zachodniego 
(Leszno, Kampinos, Stare Babice), ale i z innych woje-
wództw. Rozgrywki sportowe odbywały się w 7 katego-
riach.  

Szkoła podstawowa – Dziewczęta  

I miejsce – Dominika Papiernik  
II miejsce – Aleksandra Wieczorek  

III miejsce – Weronika Młotek  

Szkoła podstawowa – Chłopcy  

I miejsce – Artur Dudkiewicz  
II miejsce – Maciej Skarżyński  

III miejsce – Aleksander Baranowski  

Gimnazjum – Chłopcy  

I miejsce – Jakub Kaźmierski  
II miejsce – Patryk Mostek  

III miejsce – Piotr Rutkowski  

Open – Panie  

I miejsce – Karolina Brześkiewicz  
II miejsce – Daria Pytlak  

III miejsce – Agata Zalewska  

Gimnazjum – Dziewczęta  

I miejsce – Weronika Madej  
II miejsce – Magdalena Pytlakowska  

III miejsce – Dorota Cieślak  

Open – Panowie  

I miejsce – Marek Borowski  
II miejsce – Adam Kopytek  

III miejsce – Adam Drożdżyński  

 Turniej rodzinny  

I miejsce – Rodzina Wójcików  
II miejsce – Rodzina Wiejckich  

III miejsce – Rodzina Woźniaków  

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom  za 
wspaniałą, sportową rywalizację i zapraszamy do roz-
grywek w przyszłym roku!  

Dla wielbicieli czytania nie ma 
dnia bez książki, jak jednak 
trafić do tych, którzy czytanie 
traktują jak uciążliwy obowią-
zek? W Zespole Szkół Pu-
blicznych w Zaborowie trwa 
intensywna promocja czytel-
nictwa, która nawet jawnych 
przeciwników czytania skłoni 
do aktywności czytelniczej i 

nie pozostawi obojętnym na uroki szkolnej biblioteki.  
 Uczniowie klas czwartych i piątych włączeni w 
działania promocyjne w trakcie czytania lektury otrzymują 
zagadnienia, które będą poruszane podczas omówienia. 
Tak przygotowani żywo dyskutują o przygodach bohate-
rów literackich na lekcjach. Potem przychodzi czas na 
działanie. Aby dobrze poznać Akademię pana Kleksa, 
wykonali makiety gmachu mieszczącego się przy ulicy 
Czekoladowej. Pinokio, który wybrał się do Krainy Zaba-
wek, zachęcił uczniów do przygotowania wystawy zaba-
wek z dzieciństwa. Następnie brali udział w konkursie 
czytelniczym dla miłośników Narnii, bo okazało się, że 
przygody Łucji, Edmunda, Piotra i Zuzanny są niezwykle 
wciągające. W bibliotece zgromadzili swoje plakaty, map-
ki Narnii i makiety, wśród których nie zabrakło magicznej 
szafy i zamku Ker-Paravel o czterech tronach. Tomek 
Wilmowski, bohater powieści Alfreda Szklarskiego, zain-
teresował uczniów fauną australijską, dlatego przygoto-
wali wystawę plakatów, którą do dziś można oglądać na 
górnym korytarzu. Czwartoklasiści włączyli się też do gry 
społecznościowej "Między nami czytelnikami" i w ramach 
tej gry opracowali już ranking najlepszych książek, wyko-
nali plakat filmowy łączący bohaterów różnych utworów 
oraz nagrali film będący kontynuacją wybranej lektury. 
Perypetie rodzinki Miziołka skłoniły uczniów do zakłada-
nia własnych dzienników, a nawet blogów. Pasjonaci 
dobrej lektury z klas piątych samodzielnie przygotowują 
również prezentacje o ciekawych książkach. Z przyjem-
nością ogląda się wystąpienia uczniów zarażonych bak-
cylem czytania!  
 Konkurs Pięknego czytania miał w tym roku wielu 
uczestników w naszej szkole. Kto wie, może dlatego, że 
wciąż rozprawiamy o książkach, wymieniamy się cieka-
wymi pozycjami, przygotowujemy wystawy, wykonujemy 
makiety, gromadzimy recenzje w zeszytach lektur, two-
rzymy rankingi, bierzemy udział w grach i konkursach? 
Można z przekonaniem przywołać słowa Józefa Czecho-
wicza - "kto czyta, żyje wielokrotnie", nie tylko podwójnie, 
jak twierdził Umberto Eco. 

Iwona Jezdychowicz 

Kto czyta, żyje wielokrotnie... 

Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych 

Odbył się II Powiatowy konkurs wiedzy o krajach Anglo-
języcznych dla uczniów Gimnazjum. W I etapie wzięło 
udział 23 uczniów z naszej szkoły. Do II etapu zakwalifi-
kowali się: Eliza Godos IIIa, Nikodem Szymczak IIIa, 
Jakub Misztal IIc i Bartosz Biskup IIIb. Finał konkursu 
odbył się w Gimnazjum w Kampinosie. I miejsce zajął 
Bartosz Biskup uczeń klasy IIIb. Nad przygotowaniem 
uczniów opiekę sprawowała Pani wicedyrektor Maja  
Jasiorowska. 

ZSP Leszno 

Fot.: G. Bargieł 
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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.22 757 11 58  

Pogotowie Ratunkowe  

w Błoniu 
tel. 22 725 49 99  

Nocna Pomoc Lekarska 

w Błoniu   

ul. Piłsudskiego 2/4 

tel. 22 731 90 77  

Rejonowa Dyspozycja  

Ruchu i Pogotowie  

Energetyczne  

tel. 22 738 23 00  

tel. 22 738 23 22  

tel. 22 758 68 15 

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  tel. 22 725 14 05  

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. 22 722 99 97  

tel. 22 725 80 00  

Centrum Powiadamiania  

Ratunkowego  

tel. 112  

z każdego telefonu  

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  

WAŻNE TELEFONY 

Informator Gminy Leszno 
ISSN 2300-6439 

Bezpłatny dwumiesięcznik Urzędu Gminy 
Leszno 
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Al. Wojska Polskiego 21 
05-084  Leszno 
nakład: 1500 egz. 
www.gminaleszno.pl, 
www.leszno.bipgminy.pl 
www.facebook.com/gminaleszno 
Redaguje: Monika Jaskulska 
tel.: 22 725 80 05 wew. 106 
email: urzad@gminaleszno.pl 

  
 Jeśli Ty lub Twoi bliscy mają problem z alkoholem, przemocą 
domową lub innymi uzależnieniami – przyjdź Członkowie Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie oraz pracownicy Punktu 
Konsultacyjno – Informacyjnego ds. uzależnień i przemocy domo-
wej udzielą porady i wskażą kierunek działania.   
 Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. uzależnień i przemo-
cy domowej, Leszno ul. Warszawska 1. Dyżury specjalistów: uza-
leżnienia - w każdy wtorek w godz. 14.30 – 19.30, tel.795-62-12-55; 
przemoc domowa - w każdy poniedziałek w godz. 17.00 – 20.00 
oraz w każdy piątek w godz. 9.00-11.00, tel. 519-803-926; psycho-
log w każdą środę w godz. 17.00 - 20.00, tel. 519-803-925.  
 Gminna Komisja ds. Rozwiązywania problemów Alkoholo-
wych zaprasza w każdy czwartek w godz. 16:15 – 17:15, Leszno ul. 
Warszawska 1,tel. 22 725 80 05 wew. 106 — w godzinach pracy 
Urzędu. 

24 sierpnia 2014 roku odbędzie się 
już czwarta edycja imprezy. Limit 
miejsc wynosi 1000 osób. Hasło 4. 
Półmaratonu Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego brzmi 
"Przestrzeń, swoboda, wolność! 
Poczuj moc trasy Kusocińskie-

go!". Premierę ma także nowa strona internetowa biegu. 
 Półmaraton imienia Janusza Kusocińskiego, to wyjątkowy 
bieg na dystansie 21,097 metrów, którego trasa przebiega przez 
teren czterech gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Start 
półmaratonu zlokalizowany jest w Błoniu, a meta w Borzęcinie Du-
żym - jedynie 12 kilometrów od granicy Warszawy. Trasa posiada 
atest PZLA. Zapisów można dokonać na stronie Półmaratonu  
www.polmaraton.pwz.pl oraz na stronie www.maratonypolskie.pl 
Półmaraton ma na celu upamiętnienie sylwetki wybitnego sportow-
ca i olimpijczyka Janusza Kusocińskiego, popularyzację i promocję 
sportu oraz zachęcenie wszystkich do aktywnego spędzania wolne-
go czasu. Bieg to także promocja Mazowsza, Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego oraz Gmin: Błonie, Ożarów Mazowiecki, Stare 
Babice, Leszno i Kampinos. 
Opłata startowa wynosi: 
- do dnia 8 sierpnia: 60 zł, 
- od dnia 9 do 17 sierpnia: 80 zł, 
- od dnia 18 sierpnia opłata możliwa wyłącznie w biurze zawodów: 
100 zł (jeżeli limit miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany).  
 Od 5 kwietnia br. w Ożarowie Mazowieckim, stadion GOSIR, 
ul. Szkolna 2A trwają zajęcia podczas których można przygotowy-
wać się do XXVI Ożarowskiego Biegu im. Janusza Kusocińskiego 
(14 czerwca 2014) oraz do 4. Półmaratonu Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego (24 sierpnia 2014)!!! Ter-
miny: każda środa godz. 19.00-20.00 oraz każda sobota godz.  
12.00-13.00. Prowadzący: Maciej Żukiewicz. Stopień zaawansowa-
nia: dla każdego!!! Treningi są bezpłatne.  

Rada Warszawy podjęła 
uchwałę zmieniającą 
system obowiązujących 
ulg w opłatach za prze-
jazdy komunikacją miej-
ską. Zmiany weszły w 

życie z dniem 1 kwietnia br. Nowe przepisy, dotyczą  m.in. uczniów, 
studentów zagranicznych uczelni wyższych, opiekunów niepełno-
sprawnych dzieci czy rodzin wielodzietnych. Więcej informacji na 
ten temat znajdziecie Państwo na stronach internetowych: 
www.ztm.waw.pl lub www.gminaleszno.pl.    

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.maratonypolskie.pl
http://www.ztm.waw.pl
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Program: 

08.00 – 10.45 Biuro zawodów – zapisy, informacja 
 
09.00 Powitanie zawodników. Rozpoczęcie Imprezy 
Cross z historią w tle 
 
09.05 – 10.30 Start biegów przełajowych dla dzieci i 
młodzieży – dekoracja po każdej kategorii wiekowej 
 
11.30 – 13.30 Start I Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy 
Kampinos AK – 10 km 
 
12.30 Otwarcie obozowiska partyzanckiego i kawiaren-
ki kombatanckiej, pokazy broni, wystawa historyczna, 
prezentacje multimedialne, wystawa prac malarstwa 
Tadeusz Budzyńskiego, żołnierza AK, stoisko KPN 
 
13.30 Uroczysty Apel – pod flagą biało-czerwoną, powi-
tanie honorowych gości 

 

 Wręczenie Kombatantom i Patronom Honorowym 
prezentów przygotowanych przez młodzież 

 Ogłoszenie wyników Biegu głównego, dekoracja 
zwycięzców 
Dekoracja zwycięzców konkursów: historycznego, pla-
stycznego i literackiego 
 
14.30 Prezentacja pieśni i utworów literackich, tańców 
ludowych z okresu – przedszkolaki 
 
15.00 Inscenizacja historyczna Walk Żołnierzy Grupy 
Kampinos AK z wojskiem niemieckim – Fundacja Nie-
podległa Rzeczpospolita Kampinoska. 
 
16.00 Ognisko harcerskie 
 
17.00 Zakończenie. 

Serdecznie zapraszamy! 



 

 


