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Podsumowanie akcji usuwania azbestu
W 2018 r. usuwaniem azbestu z terenu Gminy Leszno zajmowała się firma PHU
,,PIOTR” Piotr Jaczyński posiadający stosowne uprawnienia na demontaż, odbiór
i transport odpadów niebezpiecznych.
W ciągu trwania umowy firma przeprowadziła demontaż eternitu na 6 obiektach
oraz z 25 posesji odebrano składowane odpady zawierające azbest.
Z terenu naszej gminy przetransportowano na składowisko odpadów łącznie
4489,7 m2 wyrobów azbestowych, w tym 847,29 m2 stanowiły pokrycia dachowe z eternitu zdjęte przez firmę, natomiast pozostała liczba to przede wszystkim
eternit odebrany od mieszkańców, którzy zdjęli go sami we własnym zakresie
w latach ubiegłych. Powyższa akcja, w której mieszkańcy nie ponosili żadnych kosztów związanych z usuwaniem azbestu została sfinansowana w wysokości 8364,05 zł
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 7735,72 zł z budżetu Gminy Leszno. Całkowity koszt usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno w 2018 r. wyniósł 16 099,77 zł
brutto.
Akcja usuwania azbestu jest przeprowadzana corocznie. Zachęcamy wszystkich
mieszkańców naszej gminy posiadających na swojej posesji wyroby zawierające
azbest do składania wniosków o jego usunięcie od 2 listopada 2018 r. do 31 stycznia
2019 r.
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Szanowni Państwo,
mija 26 lat mojej pracy w samorządzie
gminy Leszno, ponad 17 lat miałem
zaszczyt pełnić dla Państwa funkcję
Wójta. Starałem się być do Państwa
dyspozycji przez 24 godziny na dobę,
bo tego wymaga ta służba. Niewątpliwie pomagało mi to, że jestem stąd.
Tu się urodziłem i wychowałem, tutaj
dorastałem, chodziłem do szkoły, znam
to miejsce i znam mieszkańców. Tu jest
moja Mała Ojczyzna. Tutaj wraz z Państwem, pracownikami urzędu, sołtysami, radnymi, jako zastępca, a później
wójt pracowałem na rzecz rozwoju naszej gminy. Bardzo serdecznie dziękuję
wszystkim, którzy przez te lata mnie
wspierali, którzy swoją pracą, postawą, lojalnością pomagali budować i zmieniać nasze otoczenie.
Szanowni Mieszkańcy, podczas codziennych rozmów z Państwem często słyszę pytania o kandydatów ubiegających się
o urząd wójta. Przede wszystkim zachęcam do czynnego udziału
w wyborach. To Państwo wybierzecie ludzi, którzy przez kolejne
5 lat będą decydować o losach Gminy Leszno. Warto oddać głos
na te osoby, które swoją dotychczasową postawą i pracą wielokrotnie udowodnili, że warto im zaufać, bo widać realne efekty
ich zaangażowania w rozwój lokalnej społeczności.
Jak już wcześniej wspomniałem, praca na stanowisku wójta
to całodobowa służba. Trudno ją wykonywać z pełnym poświęceniem, nie znając gminy od środka, nie znając mieszkańców,
ich problemów czy potrzeb, nie będąc stąd. Ktoś, kto był tylko
biernym i niezaangażowanym urzędnikiem, nigdy nie będzie
dobrym, odpowiedzialnym, pracowitym gospodarzem. W tym
miejscu pragnę zarekomendować człowieka z wieloletnim doświadczeniem samorządowym, związanego z gminą od pokoleń,
który nie boi się podejmować odważnych decyzji – Przewodniczącego Rady Gminy pana Lesława Kuczyńskiego.

Rezygnując z kandydowania na urząd wójta, nie żegnam się
z Państwem na stałe. Chciałbym dalej uczestniczyć w samorządowym życiu naszej gminy. Swoje wieloletnie doświadczenie chcę
wykorzystać w samorządzie powiatowym. Dlatego też zdecydowałem się kandydować z bezpartyjnego KWW Forum Samorządowego Gmin do Rady Powiatu (lista nr 15 miejsce 2). Liczę na wsparcie
przy urnach wyborczych. Będę Państwa głosem w powiecie.
Drodzy Mieszkańcy,
serdecznie dziękuję za 26 lat współpracy. Pełnienie funkcji Wójta
Gminy Leszno było dla mnie ogromnym zaszczytem.
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Z prac Rady Gminy Leszno
W dniu 29 czerwca 2018 r. odbyła się XLIX Sesja Rady Gminy Leszno, podczas której podjęte zostały następujące uchwały:
• Uchwała Nr XLIX/281/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok;
• Uchwała Nr XLIX/282/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2017 rok;

• Uchwała Nr XLIX/283/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018-2025;
• Uchwała Nr XLIX/284/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2018;
• Uchwała Nr XLIX/285/2018 w sprawie udzielenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Leszno.

W dniu 2 sierpnia 2018 r. odbyła się L Sesja Rady Gminy Leszno, podczas której podjęte zostały następujące uchwały:
• Uchwała Nr L/286/2018 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leszno do organu regulacyjnego;
• Uchwała Nr L/287/2018 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe użyczenie części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne;
• Uchwała Nr L/288/2018 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą
w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami transportu zbiorowego na trasie Gminy Leszno – Warsza-

wa, Warszawa – Gmina Leszno oraz na terenie Gminy Leszno
dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Leszno, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym przynależnym terenowo dla Gminy Leszno oraz dla
dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia
biletów ze zniżką;
• Uchwała Nr L/289/2018 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach o nr ew.:
471/13, 429/3 429/39 z obrębu Leszno.

W dniu 10 sierpnia 2018 r. odbyła się LI Sesja Rady Gminy Leszno, podczas której podjęte zostały następujące uchwały:
• Uchwała Nr LI/290/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018-2025;

• Uchwała Nr LI/291/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2018.

W dniu 26 września 2018 r. odbyła się LII Sesja Rady Gminy Leszno, podczas której podjęte zostały następujące uchwały:
• Uchwała Nr LII/292/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2018;
• Uchwała Nr LII/293/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu;
• Uchwała Nr LII/294/2018 w sprawie ustalenia zasad udzielania
dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;
• Uchwała Nr LII/295/2018 w sprawie określenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu
sprzedaży na terenie Gminy Leszno oraz zasad usytuowania na
terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych;

• Uchwała Nr LII/296/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Leszno a Miastem Ząbki, dotyczącej projektu pn. „Dostęp do informacji
publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
(E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;
• Uchwała Nr LII/297/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Leszno – Podzaborówek we wsi Leszno;
• Uchwała Nr LII/298/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Leszno Etap B.
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Leszno
z dnia 20 września 2018 roku
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Z 2018 r. poz. 754, 1000
i 1349) Wójt Gminy Leszno podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
Numer
obwodu
głosowania

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

Granice obwodu

Urząd Gminy w Lesznie,
Aleja Wojska Polskiego 21,
tel. (22) 725 80 05 wew. 125

1

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

2

Zespół Szkół Publicznych w Lesznie,
Leszno ulice: Sochaczewska blok numer 51, Sochaczewska od nr 59 do końca, Bohaterów Puszczy
ul. Leś na 13, tel. (22) 725 80 12
Kampinoskiej, Kochanowskiego, Żeromskiego, Słowackiego, Mickiewicza, Sienkiewicza, Broniewskiego,
Podleśna, Polna, Tuwima, Lema, Leśmiana, Miłosza, Partyzantów, Podchorążych, Wrzosowa, Harcerska,
Młynarska, Murarska, Kwiatowa, Jaśminowa, Sosnowa, Szkolna, Strażacka, Leśna numery 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12, 12B, 13, 14, 15, 16, 16C, 16D, 17, 21, 23, 25, 27, 31, 35, 37, 45, 45B, Julinek

3

Roztoka, Łubiec, Kępiaste, Grabina

4

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

Ochotnicza Straż Pożarna w Łubcu,
Łubiec 19B, tel. (22) 725 91 09

Świetlica w Czarnowie, Czarnów 8,
tel. (22) 725 80 68
Publiczne Przedszkole Przyjaciół
Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie,
ul. Szkolna 6, tel. 784 650 311

5

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

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,
tel. (22) 725 96 29

- Lokale przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
- Lokale właściwe do głosowania korespondencyjnego
Wyborcy niepełnosprawni mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek
do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego III
w Warszawie najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat oraz wyborcy posiadający orzeczenie
o niepełnosprawności mogą głosować przez pełnomocnika.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Leszno najpóźniej
do dnia 12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. w godzinach
od 7:00 do 21: 00
Wójt Gminy Leszno
/-/ Andrzej Cieślak
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Absolutorium dla Wójta Gminy
W piątek 29 czerwca odbyła się XLIX Sesja Rady Gminy Leszno, w której udział
wzięło 10 radnych. Głównym punktem porządku obrad było przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejowi Cieślakowi.
Przed głosowaniem nad uchwałą w sprawie absolutorium Rada Gminy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu z 2017 rok oraz odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym temacie, przyjęła uchwałę w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za 2017 rok.
Następnie Rada Gminy jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Leszno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Absolutorium jest potwierdzeniem
przez radę gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli wydał pieniądze publiczne zgodnie z prawem. Jest to rodzaj kontroli rady gminy nad wójtem
w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta.
Jest to najważniejsze głosowanie dla wójta, ponieważ wtedy on wie, czy jego działania są akceptowane przez radnych, czyli przedstawicieli mieszkańców, czy też nie.
Wójt Gminy podziękował radnym za udzielenie absolutorium, szczególne słowa podziękowania skierował do Skarbnika Gminy Leszno Pani Urszuli Jeziorskiej,
która czuwa nad właściwą realizacją budżetu. Życzył również Radzie Gminy i sobie,
żeby tegoroczny budżetu udało się zamknąć z równie dobrym wynikiem.

Frekwencja radnych
podczas Sesji Rady Gminy
oraz komisji statutowych
w latach 2014-2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bocheński Marek
Grot Ewa
Lipiński Krzysztof
Walczak Agnieszka
Czarnomska Jadwiga
Latoszek Ewa
Falkowska Grażyna
Kucharska Stanisława
Kołecka Teresa
Malarowska Marianna
Żebrowski Leszek
Dmoch Halina
Dąbrowska Halina
Kuczyński Lesław
Wróblewski Jarosław

Nieobecny/-a
70
41
27
25
15
14
12
12
8
7
7
5
2
2
1

Obecny/-a
27
62
87
98
94
97
114
96
92
107
98
120
126
106
129

stan na: 07.09.2018 r.

Inwestycje
Budżet gminy w latach 2014-2018 zawierał ambitne zadania. Corocznie samorząd gminy
stara się wsłuchać w głos mieszkańców,
zgłaszających
swojezawierał
propozycje
i uwagi.
Nie wszystBudżet
gminy w latach 2014-2018
ambitne zadania.
Corocznie
samorząd
gminy stara się wsłuchać w głos mieszkańców, zgłaszających swoje propozycje i uwagi.
kie postulaty udaje się zrealizować, ponieważ zwykle potrzeby mieszkańców są większe niż
Nie wszystkie postulaty udaje się zrealizować, ponieważ zwykle potrzeby mieszkańców
możliwości budżetowe.
są większe niż możliwości budżetowe.
Dochody i wydatki Gminy Leszno w latach 2014-2017
Rok
Dochody
Wydatki

Dochody i wydatki Gminy Leszno w latach 2014-2017

2014
2015
Rok
2014
32 971 830,15 zł Dochody39 33332222,38
zł zł
971 830,15
32 690 255,14 zł
Wydatki
32 690 255,14 zł
38 497 699,45 zł

Wójt Gminy Leszno wraz z Radą Gminy
podejmowali szereg działań, mających na
celu poprawę jakości życia mieszkańców
i dynamiczny rozwój gminy we wszystkich
kierunkach. – Aktywnie staraliśmy się pozyskać dofinansowania z różnych źródeł:
Funduszy Europejskich, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Województwa Mazowieckiego i innych. Na inwestycje przeznaczana była corocznie również
duża część budżetu gminy – mówi Wójt.
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Wójt Gminy Leszno wraz z Radą Gminy podejmowali szereg działań, mających na
celu poprawę jakości życia mieszkańców i dynamiczny rozwój gminy we wszystkich
kierunkach. – Aktywnie staraliśmy się pozyskać dofinansowania z różnych źródeł: Funduszy
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Inwestujemy w drogi

Realizacja inwestycji drogowych jest
dla gminy Leszno priorytetem, ponieważ
bezpieczeństwo mieszkańców zawsze stawiane jest na pierwszym miejscu. Dzięki
wykonanym pracom znacznie poprawił się
komfort jazdy, ale przede wszystkim wzrosło bezpieczeństwo na drogach.
Na utrzymanie i modernizację infrastruktury drogowej w latach 2014-2017 gmina
Leszno wydała ponad dwanaście i pół miliona zł (12 553 592,33 zł). Część środków
przeznaczona była na bieżące utrzymanie
dróg gminnych – między innymi: naprawę
dróg gminnych o nawierzchni gruntowej,
o nawierzchni z destruktu asfaltowego
oraz naprawę ubytków dróg o nawierzchni
bitumicznej. W wydatkach inwestycyjnych
znalazły się między innymi:
• Modernizacja nawierzchni ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie – w ul. Jaśminowej wykonano nawierzchnię z kostki
brukowej wraz z chodnikami, odwodnieniem, oznakowaniem pionowym
i poziomym, w ul. Kwiatowej wykonano
nawierzchnię jezdni, chodnika, zjazdów
z kostki brukowej wraz z odwodnieniem,
oznakowaniem pionowym i poziomym;
• Budowa ulicy Wiosennej i Środkowej
w Zaborowie – wykonano nawierzchnię
z kostki brukowej, nawierzchnie chodników i zjazdów, odwodnienie, elementy
BRD, oznakowanie poziome i pionowe;
II etap modernizacji zaplanowany został
na lata 2018-2018. Wykonana została
jezdnia z kostki betonowej, chodniki,
wjazdy na posesje, progi zwalniające,
wybudowano kanalizację deszczową,
przebudowano przepust drogowy, a tak-

że zamontowano stałą organizację ruchu;
• Przebudowa ul. Topolowej w Grądach,
gdzie na odcinku 1,3 km wykonano nową
podbudowę z kruszywa drogowego oraz
ułożono nawierzchnię z betonu asfaltowego, wydzielono również 2 m pas dla
pieszych i rowerzystów. Zamontowano
pionowe i poziome urządzenia bezpieczeństwa ruchu, wjazdy na posesje wykonano z kostki betonowej. Wyremontowano przepust na rowie melioracyjnym;
• Przebudowa ul. Fabrycznej w Lesznie,
gdzie wykonano nową podbudowę i nawierzchnię asfaltową, ułożono z kostki
betonowej chodniki, wjazdy, powstała
ścieżka rowerowa, nowe zatoki i wiaty
przystankowe, pionowe i poziome urządzenia bezpieczeństwa ruchu i stałej organizacji ruchu;
• Modernizacja odcinka drogi Czarnów –
Szadkówek, gdzie wykonano 600 m drogi z nawierzchni asfaltowej;
• Modernizacja dróg we wsiach: Wilkowa
Wieś, Gawartowa Wola, Łubiec i Wiktorów, gdzie powstało blisko 1,4 km nowej
nawierzchni asfaltowej, pobocza wyrównano i utwardzono kruszywem. Wartość
robót wyniosła blisko 600 tys. zł;
• Modernizacja dróg we wsiach: Roztoka,
Wilkowa Wieś, Kępiaste, Wąsy Kolonia,
gdzie wykonano nakładki asfaltowe na
podbudowę drogowej;
Udało nam się też zrealizować zadanie
pn. „Budowa wielofunkcyjnego parkingu
dla obsługi turystyki we wsi Leszno”. Inwestycja obejmowała wykonanie strefy
parkingowej o łącznej powierzchni ok.
2200 m2. Wykonane zostały nowe chodniki w drodze dojazdowej do Szkoły Podsta-

Ul. Jaśminowa w Lesznie

Ul. Fabryczna w Lesznie

Ul. Topolowa w Grądach

Ul. Wiosenna w Zaborowie

Parking gminny w Zaborowie

Ul. Wiosenna w Zaborowie

wowej w Lesznie, parking dla samochodów osobowych zapewniający miejsca dla
59 samochodów i 4 miejsca postojowe dla
gimbusów.
Do użytku mieszkańców został oddany
parking gminny w Zaborowie o powierzchni łącznej ponad 2000 m2, który może
pomieścić 52 samochody i 40 rowerów.
Znajduje się tam również stacja do samodzielnej naprawy roweru. Obiekt jest ogrodzony, oświetlony i monitorowany.
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Inwestujemy w oświatę i sport

Do najważniejszych inwestycji w ostatnim czasie należała rozpoczęta w czerwcu
2014 r. rozbudowa i modernizacja budynku Publicznego Przedszkola im. „Leśnych
Skrzatów” w Lesznie. Pomieszczenia
przedszkola zyskały nowy wygląd, wymieniono instalację wodną, kanalizacyjną,
centralnego ogrzewania oraz elektryczną.
W nowym przedszkolu znalazła się też sala
wielofunkcyjna, w której odbywają się zajęcia ruchowe, imprezy okolicznościowe
z udziałem przedszkolaków. Od strony
wschodniej wybudowany został nowy
plac zabaw o powierzchni blisko 800 m2,
który wyposażony jest w nowoczesne zabawki – linaria, poligon sprawnościowy,
wielofunkcyjne urządzenia zabawowe ze
ściankami wspinaczkowymi, zjeżdżalniami
i drabinkami, karuzela, huśtawki.

Budynek Publicznego Przedszkola w Lesznie

Plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu

W ramach wydatków inwestycyjnych
przeprowadzona została również termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaborowie, zaś w Szkole Podstawowej w Lesznie
zmodernizowana została kuchnia.
Staramy się by uczniowie naszych szkół
mogli w pełni rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a ci, którzy mają kłopoty
w nauce otrzymywali pomoc od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. W związku z tym w szkołach realizowany był m.in.
projekt pn. „Indywidualizacja nauczania
klas I-III szkół podstawowych w gminie
Leszno”, a także projekt współfinansowany przez Unię Europejską pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość”.
By nasi mieszkańcy mogli aktywnie spędzać czas inwestujemy również w place
zabaw i strefy fitness. Na terenie Zespołu
Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie powstał gminny plac fitness, gdzie ćwiczyć
można przy użyciu urządzeń cardio i body
tak dobranymi, by zaangażować całe ciało.
W naszej gminie można bawić się na
placu zabaw „Podwórko NIVEA”, które,
dzięki pomocy mieszkańców, udało nam
się wygrać w konkursie, do którego zgłosiła się Gmina Leszno. Na placu zabaw przy
ul. Fabrycznej znajdują się m.in. podwójna
huśtawka wahadłowa, „orle gniazdo”, zestaw sprawnościowy, zjeżdżalnia, karuzela, skakanka.
Zarówno na boisku sportowym w Lesznie, jak i w Zaborowie powstały nowe
trybuny, dzięki czemu oglądanie zmagań
naszym gminnych klubów piłkarskich jest
kolejną alternatywą na spędzanie wolnego czasu.

Inwestujemy w bezpieczeństwo

Kuchnia w Publicznym Przedszkolu

W nowym budynku przedszkola znajduje się również Biblioteka Publiczna przeniesiona z Urzędu Gminy. Biblioteka wyposażona jest w pracownię multimedialną
i czytelnię.

Realizację zadań z zakresu porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli
oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej gmina Leszna zapewnia
poprzez ścisłą współpracę z jednostkami
straży pożarnej oraz Policji.
Gmina Leszno przekazuje środki na
„Fundusz Wsparcia Policji” Komendy
Stołecznej Policji za pełnienie służb ponadnormatywnych przez funkcjonariuszy
Policji na terenie gminy.
Gmina konsekwentnie przeznacza środki finansowe na dofinansowanie i unowocześnianie jednostek straży pożarnych.

Budynek OSP w Łubcu i Świetlicy w Łubcu

Dotychczas zmodernizowane zostały:
• Budynek OSP w Zaborowie – koszt inwestycji wyniósł 87 261,00 zł;
• Kotłownia w OSP w Gawartowej Woli
– koszt inwestycji wyniósł 39 839,70 zł;
budowa ogrodzenia – 31 069,80 zł;
• Budynek OSP w Łubcu – koszt inwestycji
wyniósł 786 298,15 zł;
Ponadto gmina Leszno przeznaczyła
środki na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zaborowie. Strażacy otrzymali dotację w wysokości 240 000,00 zł.
Mając na uwadze bezpieczeństwo
mieszkańców oraz ich mienia, Wójt Gminy
Leszno stale doposaża lokalne jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w niezbędny
do wykonywania służby społecznej sprzęt.
Naszym strażakom przekazywane są mundury koszarowe, buty specjalne, toporki, butle tlenowe, pasy i inny potrzebny
sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
– Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest,
by podczas akcji ratowniczo-gaśniczych
strażacy dysponowali odpowiednim, nowoczesnym i sprawnym sprzętem. Nowy
sprzęt poprawi bezpieczeństwo strażaków i mieszkańców gminy. Usprawni akcje
ratunkowe wtedy, gdy nasi strażacy są
pierwsi na miejscu zagrożenia zarówno
życia, jak i mienia mieszkańców – powiedział Wójt Gminy Leszno.
Zakupione wyposażenie zwiększa gotowość bojową jednostek gminnych. Wpływa to bezpośrednio na skuteczność prowadzonych przez straże działań.

Inwestujemy w wodociągi
i kanalizację

W gminie Leszno inwestycje z zakresu
zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków
traktowane są priorytetowo. W minionych latach udało nam się wybudować
nowe odcinki sieci wodociągowej m.in.
w ul. Hubala Dobrzańskiego w Lesznie,

Z G MI N Y

ul. Żurawiowej w Zaborówku, ul. Łosia i Al.
Kalinowej w Marianowie, ul. Marysieńki
w Lesznie, ul. Zacisze i ul. Ustronnej w Zaborówku, ul. Chabrowej i ul. Kasztanowej
w Wilkowej Wsi, Al. Cisowej w Marianowie, ul. Pogodnej w Wiktorowie, ul. Bursztynowej i ul. Kujawianki w Feliksowie,
ul. Widokowej w Lesznie, we wsi Wólka,
Wyględy, Łubiec, Gawartowa, Wola, Wąsy
Kolonia, Wilków. Udało się również zrealizować budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Brzozowej, Wesołej, Zielonej,
Zacisze i Ustronnej w Zaborówku, której
koszt wyniósł 1 844 780,37 zł. Wybudowano 5445,5 mb kanalizacji ciśnieniowej
z uzbrojeniem, zamontowano 78 przydomowych przepompowni ścieków.
W gminie Leszno w sumie wybudowanych jest 125,7 km wodociągu (stan
na 31.12.2017). Do końca roku 2017
na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydano ponad 5,5 mln zł
(5 692 780,55 zł).
Na budowę i rozbudowę wodociągów
w budżecie zaplanowano ponad 390 000
zł (wodociągi powstaną w ulicy Kasztanowej i Poziomkowej na Wyględach, Chabrowej i Kasztanowej w Wilkowej Wsi, na
Powązkach i Widokowej w Lesznie). Jednocześnie zostaną opracowane projekty
techniczne na rozbudowę gminnej sieci
wodociągowej na łączną długość 2,8 km
za kwotę 127 600 zł.

Inwestujemy w oświetlenie

Budowa punktów świetlnych to kolejna
ważna dla lesznowskiego samorządu inwestycja. Dotychczas udało nam się wybudować punkty świetlne:
• na terenie sołectwa Wilków;
• w ul. Południowej w Feliksowie;
• w ul. Pogodnej w Wiktorowie;
• w ul. Środkowej w Wiktorowie;
• w ul. Promykowej w Czarnowie;
• na terenie sołectwa Trzciniec-Stelmachowo;
• w ul. Kwiatowej w Wyględach;
• w ul. Otuliny w Lesznie;
• we wsiach Powązki, Wilkowa Wieś, Łubiec;
• w Al. Wojska Polskiego w Lesznie;
• w Al. Brzozowej w Marianowie;
• w ul. Chopina w Wilkowie;
• w ul. Ziołowej w Wólce;
• na terenie sołectwa Wąsy Kolonia i Roztoka;

Modernizacja ul. Topolowej w Grądach/Marianowie

•
•
•
•

w ul. Dębowej i Cisowej w Wyględach;
w ul. Jasnej w Zaborówku;
w ul. Chabrowej w Grądach;
na terenie sołectwa Gawartowa Wola,
Szadkówek;
• w ul. Białej i Chabrowej w Wilkowej Wsi;
• w ul. Leśnej w Wiktorowie;
• w ul. Parkowej w Wólce;
• w ul. Widokowej w Lesznie;
• w ul. Wiśniowej w Wólce;
• w Al. Zachodzącego Słońca i Cisowej
w Marianowie;
• ul. Świerkowej w Feliksowie
Trwa również realizacja umów na wykonanie ciągów oświetleniowych w ul.
Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie
sołectwa Marianów, ul., Broniewskiego
w Lesznie, ul. Dałka w Zaborowie, ul. Krokusowej i ul. Chabrowej w Wiktorowie, ul.
Zacisze w Zaborówku oraz we wsi Wąsy
Wieś oraz Wilkowa Wieś.
Podpisane zostały również umowy na
projekt budowy punktów świetlnych w Al.
Magnolii na terenie sołectwa Marianów
oraz w ul. Modrzewiowej, ul. Poziomkowej, ul. Klonowej oraz ul. Gwiaździstej
w Wyględach.
W sumie w wydatkach majątkowych
i bieżących na oświetlenie ulic, placów
i dróg znalazło się 3 359 916,22 zł.

Rok 2018

W tym roku również realizujemy szereg inwestycji służących naszym mieszkańcom. Stale przeznaczamy środki na
modernizacje i przebudowy dróg, oświetlenie, wodociągi, kanalizację. Dbamy
również o przedszkola, szkoły i instytucje kulturalno-rekreacyjne. Mamy też na
uwadze bezpieczeństwo mieszkańców.

Ul. Sosnowa w Lesznie

Ul. Sosnowa w Lesznie

W 2018 r. łącznie w wydatkach majątkowych na przebudowy, naprawy i projekty dróg gminnych przewidziano ponad
3,5 mln zł.
Trwa modernizacja drogi we wsi Grądy od ul. Topolowej do skrzyżowania
z ul. Podleśną. Zakończenie I etapu modernizacji zaplanowane jest na 30 października 2018 r. Modernizacja obejmować będzie m.in. wykonanie nawierzchni
jezdni, zjazdów i dojść do posesji, ustawienia krawężników ulicznych i oporników
zjazdów i dojść do posesji.
Na ul. Sosnowej w Lesznie trwa modernizacja polegająca na wykonaniu nawierzchni ulicy z kostki betonowej.
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Zakończone zostały prace modernizacyjne w miejscowościach Powązki i Kępiaste. Wykonane zostały nakładki asfaltowe
o długości ponad 400 m.
Wójt Gminy Leszno podpisał umowę
na przebudowę nawierzchni ul. Kwiatowej w Wyględach. Ulica zyska nową
nawierzchnię i chodniki wykonane z betonowej kostki brukowej, a także progi

zwalniające i zjazdy. Zgodnie z umową
przebudowa ma się zakończyć 31 lipca
2019 r. Koszt inwestycji 2 396 349,09 zł.

Kuchnia w Szkole Podstawowej w Lesznie

Powązki

Kępiaste

W ostatnich dniach otwarty został
„Gminny ośrodek opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku”, która wykorzystuje walory Kampinoskiego Parku Narodowego oraz pozwala na zaktywizowanie
i zintegrowanie różnych grup międzypokoleniowych społeczności lokalnej i ponadlokalnej.
Gminny ośrodek opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku

Gminny ośrodek opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku

Zakończyła się modernizacja kuchni
w Szkole Podstawowej w Lesznie, która obejmowała m.in. tynkowanie ścian,
układanie płytek ściennych i podłogowych, a także wykonanie remontu instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej,
gazowej, CO i wentylacji. Koszt inwestycji wyniósł 233 051,74 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana jest ze
środków Unii Europejskiej, działanie 19
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Gminny ośrodek opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku

W Zaborowie powstał też kompleks
sportowo-rekreacyjny. W ramach przebudowy ustawiony został plac zabaw dla
dzieci oraz siłownia zewnętrzna. Plac zabaw wyposażony jest m.in. w huśtawkę
bocianie gniazdo, karuzelę, linarium, zestaw sprawnościowy.
Kompleks sportowo-rekreacyjny w Zaborowie

Kompleks sportowo-rekreacyjny w Zaborowie
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Strefa fitness w Czarnowie

Integracja naszej lokalnej społeczności
jest również punktem działania, do którego gmina Leszno przywiązuje dużą uwagę.
W związku z tym 11.09.2018 r. w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
została podpisana umowa o przyznaniu
pomocy w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego PROW na lata
2014 – 2020 w ramach działania „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” objętego Programem w zakresie
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym

Wykonany został zakup i montaż sprzętów sportowych dot.: zadania pn. „Zakup
sprzętu sportowego dla Świetlicy w Czarnowie”. Województwo Mazowieckie w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2018” przyznało dotację stanowiącą do 50% wartości kosztów
kwalifikowalnych w kwocie nieprzekraczającej 10.000 zł. W ramach operacji zakupiono:
orbitrek przednionapędowy, wioślarz treningowy, stepper hydrauliczny oraz rower
treningowy. Urządzenia są już dostępne na
terenie Świetlicy w Czarnowie.

przez podnoszenie wiedzy społeczności
lokalnej w zakresie ochrony środowiska
i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Na operację pt. „Organizacja wydarzenia sportowo-rekreacyjnego Zaborowiada
wraz z zakupem sceny przenośnej” Gmina Leszno uzyskała pomoc w wysokości 31.815,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji. Koszty te
obejmują zakup sceny przenośnej oraz
obsługę uczestników wydarzenia. Operacja zostanie zrealizowana w Zaborowie
przy okazji organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej pt. „Zaborowiada” na terenie boiska i świetlicy w Zaborowie.

W tym roku udało się również zmodernizować kotłownię oraz wyremontować garaże w budynku OSP Leszno.
W ramach modernizacji zainstalowano
komin do kaskady kotłów 180 kW wraz
z jednym kotłem De Dietrich MCA PRO
65 kW. Lesznowscy strażacy otrzymają
również dotację w wysokości 250 000 zł

Targowisko gminne „Mój Rynek”

W Lesznie trwają prace przy budowie targowiska „Mój Rynek”. Roboty polegają na
wybudowaniu wiaty handlowej wraz z zapleczem sanitarnym oraz parkingiem z miejscami postojowymi. Prace biegną zgodnie
z umową. Mamy nadzieję, że już wkrótce na
nowym targowisku rozpocznie się handel.
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Zadanie pn.: „Zakup sprzętu
sportowego dla Świetlicy w Czarnowie”
współfinansowano
przy pomocy środków z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MAZOWSZE 2018”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania 19
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Strażacy z Czarnowa dotrzymali dotację z gminy Leszno w wysokości
180 000 zł, dzięki której udało im się pozyskać samochód specjalny Mercedes-Benz.
Ponadto dzięki wspólnym staraniom
gminy Leszno oraz strażaków jednostki
wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczym otrzymały dotację z Ministerstwa
Sprawiedliwości w kwocie 30 900,00 zł
na zakup wyposażenia do ratownictwa.
W 2018 r. w budżecie gminy Leszno na
wydatki majątkowe zaplanowane zostało
prawie 8 mln zł.
Wszystkie działania Gminy zmierzają
do poprawy jakości życia mieszkańców.
Mimo ograniczonych możliwości finansowych samorządu miniony czas można
uznać za czas pełen wyzwań, niejednokrotnie bardzo trudnych, ale zakończonych sukcesami.
Aleksandra Smolarek
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Punkt
„Bilet Metropolitalny” w gminie Leszno Gminny
Elektroodpadów

Rada Gminy Leszno wyraziła zgodę na zawarcie
porozumienia z Miastem
Stołecznym
Warszawą
w sprawie dopłat do cen
biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego
transportu zbiorowego
na trasie Gmina Leszno
– Warszawa, Warszawa –
Gmina Leszno oraz na terenie Gminy Leszno.
Zawarcie porozumienia z m. st. Warszawą oznacza, że Gmina Leszno będzie dokonywać dopłat do długookresowych biletów imiennych na przejazdy środkami lokalnego
transportu zbiorowego (autobusy, tramwaje, metro, pociągi SKM, autobusowe linie dowozowe typu „L” oraz w ramach Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD).

Z przyjemnością informujemy, że od 8 czerwca 2018 r. w naszej Gminie funkcjonuje
Gminny Punkt Elektroodpadów, do którego wszyscy mieszkańcy mogą bezpłatnie,
a przede wszystkim zgodnie z prawem oddać
drobne elektroodpady, takie jak: zużyte płyty CD, baterie, żarówki, telefony komórkowe
i ładowarki, tonery.

Dla kogo?
„Bilet Metropolitalny” będą mogli nabywać mieszkańcy gminy, który rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni rok w urzędzie skarbowym, wskazując
Gminę Leszno jako miejsce zamieszkania, a także dzieci tych osób.
Ile zaoszczędzimy?
Bilety oferty „Warszawa+”
ważne w strefie 1 i 2

imienny

Wysokość
dopłaty do biletu
ze strony gminy
Leszno

Koszt biletu
po dopłacie
ze strony gminy
Leszno

120 zł
60 zł
330 zł
165 zł

30
dniowy

normalny

180 zł

60 zł

ulgowy

90 zł

30 zł

90
dniowy

normalny

460 zł

130 zł

ulgowy

230 zł

65 zł

Cena biletu
bez dopłaty ze
strony gminy
Leszno

Wysokość
dopłaty
do biletu ze strony
gminy Leszno

Bilety oferty „Warszawa+”
ważne w strefie 2

imienny

Cena biletu
bez dopłaty ze
strony gminy
Leszno

30
dniowy

normalny

112 zł

40 zł

ulgowy

56 zł

20 zł

90
dniowy

normalny

282 zł

70 zł

ulgowy

141 zł

35 zł

Koszt biletu
dla pasażera
po dopłacie
ze strony gminy
Leszno

72 zł
36 zł
212 zł
106 zł

Wnioski o wydanie „Biletu Metropolitalnego” wraz z kompletem dokumentów przyjmowane są w Urzędzie Gminy Leszno, pokój nr 9. Bilety będą personalizowane w Urzędzie Gminy Leszno poprzez nadruk na Spersonalizowanej Karcie Miejskiej imienia, nazwiska i zdjęcia osoby ubiegającej się o wydanie karty.
Więcej informacji na temat „Biletu Metropolitalnego” uzyskać można pod numerem
telefonu: 22 725 80 05 wew. 117.
Dotychczas wydaliśmy 540 kart, na których w Punktach Obsługi Pasażera ZTM można
zakodować nowy, tańszy bilet.
Wszystkich mieszkańców zachęcamy do nabywania biletów w preferencyjnych cenach.
UG Leszno

Gminny Punkt Elektroodpadów posiada
siedem tub, każda z nich ma swój otwór
wrzutowy i oznaczenie na jakie elektroodpady jest przeznaczona. Pojemnik skonstruowany tak, by odpady nie stanowiły
zagrożenia dla środowiska – do wnętrza
nie przedostaje się woda, otwory wrzutowe
są odpowiedniego kształtu, co uniemożliwia
wrzucanie innych odpadów niż te, na które
są przeznaczone.
Gminny Punkt Elektroodpadów znajduje się przy Urzędzie Gminy (Al. Wojska
Polskiego 21).
Elektroodpady zawierają liczne szkodliwe substancje, które po wydostaniu się
z urządzeń elektronicznych, przenikają
do gleby. Nieodpowiednie postępowanie
z elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie. Dlatego tak ważne jest oddanie elektrośmieci
do specjalnych punktów zbierania, dzięki
czemu zostaną one oddane procesom odzysku, recyklingu, a szkodliwe substancje
zostaną unieszkodliwione.
Segregujmy odpady i razem zadbajmy
o czystość w naszej Gminie!
UG Leszno
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„Wielostronna deklaracja współpracy gmin i powiatów”
18.06.2018 r. Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak oraz przedstawiciele sąsiadujących gmin i powiatów podpisali
„Wielostronną deklarację współpracy
gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy w zakresie współpracy
na rzecz włączającego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego
Obszaru Metropolitalnego Warszawy”.
Jej celem jest poszerzanie terytorialnie
i tematycznie współpracy pomiędzy gminami i powiatami.
Gmina Leszno oraz sąsiadujące gminy
i powiaty, a także Warszawa podpisały deklarację i intensywnie pracują nad wspólnym planem strategicznym w kontekście
programowania środków UE dostępnych
w polityce spójności Unii Europejskiej
w perspektywie finansowej 2020+.
Przypomnijmy, że od 2014 r. metropolia
działa na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji Zintegrowanych Inwesty-

cji Terytorialnych i obejmuje swym zasięgiem 40 samorządów, w tym naszą Gminę.
Na mocy porozumienia realizowane są m.in.
inwestycje poszerzające metropolitalny
system tras rowerowych i parkingów P+R,
projekty edukacyjne, a także zwiększające
dostępność e-usług publicznych.
Fundusze europejskie w perspektywie
finansowej 2020+ będą uwzględniały
nowy podział województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne.
M.st. Warszawa, 69 gmin oraz 9 powiatów (grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński)
tworzących region „warszawski stołeczny”
budują zaplecze oraz wypracowują priorytety rozwojowe, aby prezentować spójne stanowisko w negocjacjach budżetu
unijnego 2020+.
– Jesteśmy gotowi do podejmowania
inicjatyw i działań na rzecz rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego poszerzonej terytorialnie metropolii warszawskiej. Ta jedność wyrażona na piśmie daje nam siłę do
wspólnego stanowienia w kontekście programowania środków unijnych dla metropolii dostępnych w polityce spójności Unii
Europejskiej w perspektywie finansowej
2020+ – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy i dodaje – Już teraz
wiemy, że trwające negocjacje budżetowe
będą szczególnie trudne dla krajów naszego regionu, dlatego jako metropolia,
chcemy się do tego przygotować i mówić
jednym głosem o naszych potrzebach.
Trwają prace nad przygotowaniem „Planu działań strategicznych dla metropolii
warszawskiej w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020
roku”, który będzie określał wspólne kierunki działań dla metropolii w nowych
granicach terytorialnych.
UG Leszno

Informacja w sprawie zakazu stosowania paliw złej jakości
Wójt Gminy Leszno przypomina, że zgodnie z uchwałą nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 roku, w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2017 roku poz. 9600) od dnia 1 lipca 2018 roku zaczyna obowiązywać zakaz
stosowania następujących paliw:
1. mułków i flotokoncentratów węglo-

wych oraz mieszanek produkowanych
z ich wykorzystaniem,
2. węgla brunatnego oraz paliw stałych
produkowanych z wykorzystaniem tego
węgla,
3. węgla kamiennego w postaci sypkiej
o uziarnieniu 0-3 mm,
4. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.
Kupując paliwo na opał, mieszkańcy powinni domagać się od sprzedawców certyfikatów/dokumentów potwierdzających

odpowiednie parametry zakupionego
towaru. Zakup powinien być udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem
lub fakturą). Dokumenty te będą stanowiły dowody w trakcie przeprowadzania kontroli jakości paliw stosowanych
przez mieszkańców.
Należy pamiętać, że osoba naruszająca
przepisy uchwały może być ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

W trakcie spotkania zostały przedstawione informacje na temat zasad udzielania dofinansowania w ramach Programu
Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
wskazówki dotyczące wypełniania wniosku. Szczegółowe informacje można też
uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7
bądź pod nr telefonu 22 504 41 00.

W dniu 19.09.2018 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
wraz z Ministerstwem Środowiska
oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Spotkanie dotyczyło realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Podstawowym celem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” jest
poprawa efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących
jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo
budowanych jednorodzinnych budynków
mieszkalnych.

UG Leszno

UG Leszno
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To była dobra kadencja…
Rozmowa z Przewodniczącym Rady Gminy Leszno Lesławem Kuczyńskim
a dzięki tej dyscyplinie przeciętny czas
trwania sesji w Lesznie wynosi około 1,5
godziny. W innych gminach bywa różnie,
czasem sesja trwa do późnych godzin
wieczornych, zdarza się także, że jest
przekładana na następny dzień.

– Dobiega końca 4 kadencja Pana
działalności w samorządzie gminnym
jako radnego i jednocześnie pierwsza
na stanowisku przewodniczącego Rady
Gminy. Jak Pan ocenia tę kadencję
w porównaniu do poprzednich?
– Oceniam ją pozytywnie. Tradycją
Rady Gminy Leszno jest to, że wszystkie
kadencje mają spokojny przebieg. Radni
potrafią się dogadać ze sobą, mamy niewiele konfliktów. Cały wysiłek Rady Gminy poświęcony jest inwestycjom i rozwojowi lesznowskiej gminy. Warto zauważyć, że budżet naszej gminy zwiększa się
z roku na rok. W tym roku po stronie wydatków przekroczył 56 mln zł, a pamiętam czasy, gdy cały budżet gminy Leszno
wynosił około 15 mln zł. Stąd też dawniej
inwestycji było dużo mniej niż obecnie.
– Jak udało się wypracować stały
kompromis w Radzie Gminy?
– To doświadczenie wnikające z pracy
radnych w kilku kadencjach. Przyjęliśmy
taką zasadę – wszystkie sporne kwestie
omawiamy podczas prac komisji lub
w bezpośrednich kontaktach miedzy
radnymi, a na sesję zawsze przychodzimy przygotowani z ugruntowanym poglądem na daną sprawę. To bardzo ułatwia prowadzenie sesji. Podstawowym
obowiązkiem radnego jest przygotować
się do sesji i znać zagadnienia zawarte w projektach uchwał, aby wiedzieć
jak głosować: „za”, „przeciw” czy się
wstrzymać. W gminie Leszno radni traktują swoje obowiązki bardzo poważnie,

– Jaka jest Pana zdaniem, jako Przewodniczącego Rady Gminy, najważniejsza kwestia w pracy tego małego „lokalnego parlamentu”?
– To umiejętność wypracowania
przysłowiowej zgody. Ze zdecydowaną większością radnych byliśmy w codziennym kontakcie, powstała zatem
możliwość wypracowania dobrych relacji pomiędzy radnymi, a także między
radnymi i wójtem. Kiedy panuje zgoda
pomiędzy organami uchwałodawczym
i wykonawczym, cała gmina idzie do
przodu, a inwestycje gminy są skutecznie realizowane by stale zaspokajać
rosnące potrzeby mieszkańców – to jej
sukcesy. „Zgoda buduje!” – z perspektywy Rady Gminy widać, że to dawne
powiedzenie, jeśli naprawdę panuje
zgoda – sprawdza się doskonale.
– Pomówmy zatem o inwestycjach.
Z której inwestycji jest Pan najbardziej
dumny?
– Naszą chlubą jest supernowoczesne publiczne przedszkole w Lesznie
z placem zabaw, z miękką, sztuczną nawierzchnią. Placówka przeznaczona jest
dla ponad 200 dzieci. W budynku tym
znajduje się także Biblioteka Publiczna
Gminy Leszno, ze stanowiskami komputerowymi, która otrzymała przestronne pomieszczenia. Warto zauważyć, że
standard biblioteki znacznie się poprawił, w porównaniu do poprzedniej siedziby, która znajdowała się w Urzędzie
Gminy. Natomiast w naszym urzędzie,
dawne pomieszczenia biblioteki otrzymały referaty gminne. Polepszyły się zatem warunki pracy osób zatrudnionych
w urzędzie i jakość obsługi mieszkańców.
Dodatkowo budynek Urzędu Gminy
przeszedł także termomodernizację.

Wspomniana modernizacja i rozbudowa budynku przedszkola jest naszą
sztandarową inwestycją. Ale chciałbym
także wymienić inne, które również
mają duże znaczenie dla naszej społeczności. W obecnej kadencji zmodernizowaliśmy strażnicę OSP i Świetlicę w Łubcu, przeprowadzono również konieczne
remonty i modernizacje w szkołach.
Wykonano parking przy Szkole Podstawowej w Lesznie i parking w systemie
„Parkuj i Jedź” w Zaborowie, powstało
także nowoczesne targowisko w Lesznie
z zadaszeniem, utwardzoną nawierzchnią i budynkiem sanitarnym.
Wszystkich miłośników sportu cieszy
oświetlenie naszych stadionów: w Zaborowie dla SKF „Zaborowianka” i w Lesznie dla KS „Partyzant”. Dziś oświetlenie
naszych stadionów przypomina oświetlenie stadionu Legii w Warszawie i to
nas bardzo cieszy, można bowiem rozgrywać mecze po zapadnięciu zmroku.
W obecnej kadencji udało się zmodernizować i podwyższyć standard wielu
odcinków ulic i dróg gminnych, a także
dróg powiatowych na naszym terenie.
Tam, gdzie było to możliwe, powstały
nowe instalacje odwadniające drogi.
Wybudowaliśmy również wiele odcinków infrastruktury wodociągowej. Poprawiło się także oświetlenie dróg, na
niektórych odcinkach zainstalowaliśmy
nowoczesne energooszczędne lampy ledowe. W wielu miejscach naszej gminy
widać zatem przemiany, stały rozwój, co
cieszy zwłaszcza radnych, którzy w naturalny sposób są bliżej tych zagadnień.
– Radni przywiązują dużą wagę do
spraw społecznych. Czy tak było również w tej kadencji?
– Oczywiście. W mojej opinii jednym
z sukcesów bieżącego roku jest wprowadzenie „Biletu Metropolitalnego”, którego opis znajduje się na kolejnych stronach Informatora. Dużą wagę przykładaliśmy także do poprawy warunków życia
rodzin wielodzietnych w gminie Leszno.
Efektem tych działań w bieżącej kadencji
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jest „Karta Rodziny 3+”, uprawniająca do
zniżek na potrzeby domowe oraz rozwój
dzieci i młodzieży. Na stałe utrzymujemy
ścisły kontakt z klubami sportowymi,
klubem seniora, OSP i organizacjami
kombatanckimi. Stale współpracujemy
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wychodząc naprzeciw potrzebom osób
w trudnej sytuacji życiowej. Uczestniczymy też w życiu szkolnych społeczności,
biorąc udział we wszystkich ważnych
wydarzeniach i uroczystościach. Podniosłym wydarzeniem było np. nadania nowego sztandaru dla szkoły w Zaborowie.
Niezwykle miło wspominam również
otwarcie nowego przedszkola w Lesznie
i nadanie imienia przedszkolu w Zaborowie, gdzie radni wystąpili z małym programem artystycznym. Radni wkładają
wiele starań w realizację spraw społecznych, bowiem będąc najbliżej mieszkańców gminy, znają doskonale ich potrzeby
i oczekiwania.
– Życie gminy to nie tylko inwestycje,
to także działalność kulturalna dla jej
mieszkańców…
– Oczywiście, i na tym polu też mamy
spore osiągnięcia. Życie kulturalne integruje mieszkańców gminy, zwłaszcza
że wiele imprez odbywa się cyklicznie
i ludzie są już do nich przyzwyczajeni.
Takimi wydarzeniami kulturalnymi są
właśnie: „Przegląd Chórów Złotego Wieku”, „Cross z historią w tle”, Majówka
Zaborowska, Festyn „Pożegnanie Lata”
w Lesznie, rajd rowerowy „Odjazdowy
Bibliotekarz”, Mikołajki. Dużym powodzeniem cieszą się też, tematyczne rajdy piesze organizowane przez Świetlicę
w Łubcu, uwrażliwiające mieszkańców
na sprawy ekologiczne. W naszej gminie
wyjątkowym zainteresowaniem mieszkańców cieszą się też kolejne edycje
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
które organizowane są w Lesznie i Zaborowie. W tym roku dużym powodzeniem cieszyło się też „Narodowe Czytanie”, które odbyło się przy udziale radnych, przedstawicieli policji, młodzieży
szkolnej i pracowników bibliotek Gminy
i Szkoły Podstawowej w Lesznie. Muszę
również wspomnieć całej działalności
naszych Świetlic w Lesznie, Zaborowie,
Łubcu i Czarnowie, o Gminnej Orkiestrze Dętej i Chórze „Ballada”. Zajęcia

dla mieszkańców są alternatywą na spędzanie wolnego czasu, aktywizują naszą
lokalną wspólnotę, a także dają dużo radości. We wszystkich imprezach plenerowych i kulturalnych w miarę potrzeb
pomagają nasi strażacy. To również czynnik integrujący nasze środowisko. Cieszę
się, że na druhów z naszych pięciu jednostek OSP zawsze możemy liczyć, dziękuję
za ich pomoc i aktywność.
– Jakimi jeszcze dziedzinami życia
gminy chciałby się Pan pochwalić?
– Cieszę się z naszych osiągnięć sportowych. Od lat zajmujemy czołowe miejsca w rywalizacji sportowej w Powiecie
Warszawskim Zachodnim. Nasza młodzież wygrywa w turniejach piłkarskich,
doskonałe miejsca zajmują także tenisistki, lekkoatleci i karatecy. Po raz drugi zorganizowaliśmy już w gminie Galę
Sportu, gdzie promowaliśmy i nagradzaliśmy naszych mistrzów sportowych.
Takie uznanie jest dla młodzieży bardzo
ważne, zachęca bowiem do dalszego
działania w tym zakresie. Najzdolniejsi
sportowcy otrzymują od gminy stypendia sportowe. Muszę wspomnieć, że
wśród Stypendystów Gminy Leszno są
sportowcy, którzy reprezentują na światowych, europejskich i krajowych turniejach zarówno Polskę, jak i naszą małą
Ojczyznę – gminę Leszno.
– Jaka będzie przyszłość lesznowskiej
gminy?
– Stawiamy na rozwój. Na naszym
terenie osiedla się coraz więcej osób,
konieczne jest zatem stałe modernizowanie infrastruktury drogowej, wynika
to również z faktu dużego wzrostu liczby
samochodów w gminie. Mamy nadzieję,
że zostanie zrealizowany projekt nowej
trasy komunikacyjnej opracowany przez
powiat Warszawski Zachodni, łączący
podwarszawskie gminy z planowaną
stacją metra „Warszawa-Chrzanów”. Na
naszym terenie mają powstać dwie stacje przesiadkowe w Lesznie i Zaborowie,
jako elementy nowej trasy komunikacyjnej, będą one działały w systemie „Parkuj i Jedź”.
Z innych inwestycji planujemy także
budowę nowej hali sportowej, rozbudowę infrastruktury gazowej i wodno-kanalizacyjnej, a także działania pro-
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ekologiczne związane z instalowaniem
nowoczesnych pieców do ogrzewania
domów i docieplenia budynków mieszkalnych. Na te wszystkie działania, które
są priorytetami rozwoju gminy, będziemy próbowali pozyskać środki z Unii Europejskiej.
– Planowanych inwestycji i kierunków rozwoju gminy jest bardzo wiele.
A czy jest jeszcze miejsce na jakieś marzenia?
– Oczywiście, cóż warte byłoby życie
bez marzeń… Moim marzeniem jest zainstalowanie letnich basenów odkrytych,
w Lesznie i Zaborowie oraz uruchomienie strzelnicy sportowej z prawdziwego zdarzenia. W pobliżu tych obiektów
mogło by działać schronisko turystyczne
dla młodzieży i ludowa izba regionalna.
Myślę, że Leszno ma duże tradycje kulturalne i ma także co pokazać w dziedzinie
kulinariów i rękodzieła. Trzeba je tylko
przypomnieć i doprowadzić do ożywienia aktywności społecznej w tym zakresie. Promowane są ostatnio w mediach
koła gospodyń wiejskich. Myślę, że w naszej gminie takie działania też trafiłyby na
podatny grunt i w efekcie uzyskalibyśmy
dodatkowe czynniki dla integracji mieszkańców i promocji gminy.
– Czas zatem na podsumowanie naszej rozmowy…
– Na zakończenie zwykle składa się
podziękowania i ja również będę wierny
tej tradycji. Jako przewodniczący Rady
Gminy chciałbym podziękować wszystkim radnym za zrozumienie potrzeb naszej społeczności i dobre, merytoryczne
przygotowywanie się do sesji. Dzięki
Państwa aktywności udało się sprawnie
zarządzać naszą gminą. Dziękuję Wójtowi Gminy za wieloletnią współpracę
i ofiarne działanie dla naszej społeczności. Dzięki temu, że między Radą Gminy
i Wójtem zawsze panowała zgoda, mogliśmy wspólnie skutecznie działać dla
dobra mieszkańców. Mam nadzieję, że
zgoda będzie panowała w naszej gminie
także w przyszłości. Jest to bowiem czynnik gwarantujący dalszy rozwój lesznowskiej ziemi.
Z przewodniczącym Rady Gminy Leszno
Lesławem Kuczyńskim
rozmawiał Marcin Łada
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Wakacyjnych wspomnień czar
Od 2 do 20 lipca, w gminie Leszno odbyła się zorganizowana akcja
kulturalno-rekreacyjna „Lato 2018” pod Patronatem Wójta Gminy Leszno. Ponad 200 dzieci i młodzieży gimnazjalnej skorzystało
z licznie przygotowanych atrakcji.
W pierwszym tygodniu wakacji nasi podopieczni uczestniczyli w wyjazdach do kina, Aquaparku Wesolandia w Warszawie,
Parku Bajka w Błoniu, parku trampolin Jump Arena oraz mogli
wziąć udział w rodzinnym wyjeździe na spływ kajakowy w Jońcu. Ponadto, teatromani mogli obejrzeć spektakl pt. „Przygody
Ważniaka i Spółki” w wykonaniu artystów Teatru Blaszany Bębenek, który odbył się w Świetlicy w Lesznie. Z naszego zaproszenia
na spektakl skorzystały również dzieci z gminnych przedszkoli.
Drugi tydzień wakacji upłynął również bardzo aktywnie, kreatywnie i zabawowo. Warsztaty kulinarne w Świetlicy w Czarnowie, zwiedzanie warszawskiego ZOO, wyjazd do Centrum
Rozrywki „Ale Zebra” i Parku Digiloo, cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

W ostatnim tygodniu odbyło się kilka wyjazdów na basen
z możliwością nauki, doskonalenia pływania oraz zdobycia karty
pływackiej.
Dzięki uprzejmości kierownictwa Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu, mogliśmy na terenie Ośrodka zorganizować
warsztaty plastyczne, konkursy z nagrodami, zabawy integracyjne oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek. Było radośnie i wesoło.
Pośród zabaw i wakacyjnych uciech, nie zapomnieliśmy o popularyzacji i promocji historii. 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę uczciliśmy grą terenową „Ścieżki niepodległości
w Lesznie”.
Na następny, bogaty w wydarzenia blok imprez wyjazdowych
i ciekawych zabaw w sali zapraszamy w czasie ferii zimowych.
Wszystkich zainteresowanych formami stałymi – tanecznymi,
muzycznymi, wokalnymi, plastycznymi i sportowymi, zapraszamy do Świetlic w Lesznie, Czarnowie, Łubcu i Zaborowie oraz do
Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie.
Krystyna Ziubińska
Dyrektor Świetlicy w Lesznie
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Piknik Rodzinny w Publicznym Przedszkolu Przyjaciół Puszczy
Kampinoskiej w Zaborowie
Piknik rodzinny to bardzo ważny punkt w kalendarzu wydarzeń
życia przedszkolnego. W tym roku odbył się na terenie Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie
24.05.5018 r. Zarówno przedszkolaki jak również rodzice z sercem zaangażowali się w przygotowanie tej rodzinnej imprezy.
Występy dzieci wszystkich grup przedszkolnych były muzyczną
laurką dla wszystkich Mam i Tatusiów, którzy z łezką w oku oglądali popisy artystyczne swoich ukochanych dzieci.
Piknik Rodzinny to doskonała okazja do wspólnych zabaw rodzinnych. Za tegoroczne animacje oraz zabawy muzyczno-ruchowe odpowiedzialna była zaprzyjaźniona i cudowna Pani Wiola,
która swoim optymizmem zarażała wszystkich dookoła. Dzieci

razem z rodzicami chętnie uczestniczyły w licznych konkursach.
Równocześnie każdy łasuch miał okazję zjeść pyszne kiełbaski
serwowane przez naszych rodziców oraz inne smakołyki. Na koniec na wszystkich zebranych czekała wyjątkowa niespodzianka,
występ teatralny rodziców dzieci z najstarszej grupy.
Rodzice wcielili się w prawdziwych aktorów, którzy z ogromnym zaangażowaniem przedstawili nowoczesną wersję ,,Kopciuszka”. Owacje na stojąco były bardzo długie. Tegoroczny Dzień
Rodziny na długo pozostanie w naszej pamięci.
Katarzyna Poneta
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Festyn „Pożegnanie Lata”

Fot. marcin łada
Fot. marcin łada

Fot. marcin łada

Fot. marcin łada
Fot. marcin łada

da”. Wystąpili młodzi tancerze ze świetlic
w Lesznie, Łubcu i Czarnowie. Publiczne
Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie przygotowało występ

Fot. marcin łada

Fot. marcin łada

Od godziny 15.00 na scenie odbywały
się różnorodne występy. Zaprezentowały
się Jazzowe Combo pod kierunkiem Bernarda Olosia oraz Lesznowski Chór „Balla-

Fot. marcin łada

Fot. marcin łada

W  niedzielę 2 września w Lesznie
odbył się XIV Festyn Gminny „Pożegnanie Lata”. Była to kolejna edycja
organizowanej co dwa lata imprezy.

I NFORMAC J E

linku. Gitarzyści ze Świetlicy w Lesznie
prowadzeni przez Andrzeja Kowalskiego
przygotowali krótki koncert piosenek zespołu Lady Pank. Na festynowej scenie
zobaczyć można było też pokaz krav maga
oraz karate. O godzinie 18.00 wystąpił Artez, a o godzinie 20.00 gwiazda wieczoru –
zespół Future Folk, który z góralskim przytupem zakończył tegoroczny festyn. Całą
imprezę poprowadził Kamil Szczepanik.
Uczestnicy festynu korzystali z licznych
atrakcji, takich jak: paintball laserowy,

różnego rodzaju symulatory, dmuchańce,
wioska indiańska, mali budowniczy, „Szalony fryzjer”, malowanie twarzy, fotobudka i wiele, wiele innych.
Podczas imprezy odbył się również gminny konkurs plastyczny dla dzieci „Pamiętaj
zuchu nie podchodź do maszyn w ruchu”.
Biblioteka Publiczna Gminy Leszno zorganizowała kiermasz taniej książki oraz konkursy. W Punkcie Informacyjnym Gminy Leszno można było zasięgnąć informacji o „Bilecie Metropolitalnym”. Środowiskowy
Dom Samopomocy z Łubca przygotował
stanowisko z rękodziełem. Straże pożarne z terenu naszej gminy zaprezentowały
wozy oraz sprzęt przeciwpożarowy. Strażacy przeprowadzili też szkolenie z udzielania
pierwszej pomocy.
Nie zabrakło także ogródka gastronomicznego oraz stoisk z różnymi gadżetami.
Na zakończenie imprezy tradycyjnie odbył
się pokaz sztucznych ogni.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami!

Fot. julia hałubicka

Fot. julia hałubicka

aleksandra smolarek

Fot. julia hałubicka

Fot. julia hałubicka

Fot. julia hałubicka

Fot. julia hałubicka

taneczny do utworu „W moim ogródecku”. Na naszej scenie zobaczyć można
było również pokaz turniejowych par tanecznych, które zaprezentowały sambę,
cha chę, jive’a, quickstepa, walca wiedeńskiego i angielskiego oraz polkę. Zespół
wokalno-muzyczny ze Świetlicy w Łubcu, prowadzony przez Ludwika Skrzypka,
przedstawił program utworów z Akademii
Pana Kleksa. Można było zobaczyć także
program cyrkowy w wykonaniu Adeptów
Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Ju-
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Uroczystość patriotyczno-religijna w Wierszach
19 sierpnia przy cmentarzu partyzanckim w Wierszach odbyła
się uroczystość patriotyczno-religijna upamiętniająca 74 rocznicę walk powstańczych Grupy „Kampinos” Armii Krajowej.
Głównym organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Czosnów
Antoni Kręźlewicz. Gminę Leszno reprezentowali Wójt Andrzej
Cieślak i Przewodniczący Rady Gminy Lesław Kuczyński
Podczas uroczystości odprawiono Mszę Św. w intencji poległych żołnierzy-partyzantów Grupy „Kampinos” AK. Mszę koncelebrowali: ks. profesor Józef Mandziuk, ks. prałat Tadeusz
Jaworski i ks. kanonik Krzysztof Kłosiewicz – proboszcz parafii
w Wierszach. Ks. Tadeusz Jaworski w swojej homilii mówił o niezwykłym umiłowaniu wolności przez Polaków, apelował także
o pojednanie narodowe, które potrzebne jest do budowania silnego państwa.
Po mszy głos zabrali: Wójt Gminy Czosnów Antoni Kręźlewicz,
który powitał wszystkich zebranych, Marcin Biegas Prezes Środowiska Grupy „Kampinos” ŚZŻAK, Radosław Rybicki – przedstawiciel Marszałka Woj. Mazowieckiego i Piotr Kosowicz Przedstawiciel rodzin i kombatantów Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego.
Po przemówieniach odbył się Apel Pamięci, salwę honorową
oddała Kompania Reprezentacyjna Policji.
Podczas uroczystości doceniając wkład w zachowanie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej i pomoc w organizacji uroczystości patriotycznych, odznaczeniami pamiątkowymi „Za
Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”
uhonorowano Wójta Gminy Leszno Andrzeja Cieślaka i Wójta
Gminy Czosnów Antoniego Kręźlewicza. Odznaczenia wręczał
płk. Ryszard Dorf – Sekretarz Zarządu Głównego ŚZŻAK.
Ostatnimi akcentami uroczystości były: złożenie kwiatów
i wiązanek na cmentarzu partyzanckim oraz piknik partyzancki.
Uroczystość prowadził płk Marek Ruszczak, a muzycznie ubarwił
ją rmii KrajowejChór „Czosnowianie”. Cieszy udział w uroczystości młodzieży i nauczycieli, obecnych było także wiele pocztów
sztandarowych- szkół, organizacji patriotycznych i stowarzyszeń.

Palmiry – pamiętamy!
14 września na Cmentarzu-Mauzoleum
w Palmirach odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna pod patronatem narodowym prezydenta RP Andrzeja Dudy
i patronatem honorowym arcybiskupa,
metropolity warszawskiego ks. kardynała Kazimierza Nycza.

Uroczystość, jak co roku w Święto
Palmir ustanowione przez Prymasa
Polski ks. kardynała Józefa Glempa,
zgromadziła przedstawicieli władz
państwowych i samorządowych, obecni byli także kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, młodzież
i nauczyciele. Gminę Leszno reprezen-

Uwagę zwracała grupa rekonstruktorów z proporcem 27 pułku
ułanów im. Króla Stefana Batorego. Godnie upamiętniono walki
powstańcze w Puszczy Kampinoskiej w roku 100-lecia Niepodległości Polski.

tował Wójt Andrzej Cieślak, obecni byli
także uczniowie z naszych szkół.
Spotkanie otworzył ks. prałat Tadeusz Jaworski – rektor cmentarza w Palmirach przypominając historię uroczystości religijnych, które rozpoczęły
się w Palmirach, w sposób regularny,
25 lat temu. Przybyłych gości powitał
Mirosław Markowski Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego.
Uroczystość wypełniła Msza święta,
Apel Poległych, salwa honorowa i ceremonia składania wieńców na grobach
pomordowanych. Listy do uczestników
uroczystości skierowali: Prezydent RP
Andrzej Duda, marszałek Sejmu Marek
Kuchciński i premier Mateusz Mora-

MŁ.

wiecki. Z okazji stulecia niepodległości
Polski i jubileuszowej 25 uroczystości
religijnej w Palmirach wydano pamiątkowy medal i album, który otrzymali
wszyscy uczestnicy uroczystości.
Palmiry są niezwykłym symbolem
tragedii Polaków podczas II wojny
światowej. Według oficjalnych danych
spoczywa tam 2115 ofiar egzekucji
przeprowadzonych przez Niemców
w latach 1939-1941 na terenie Puszczy Kampinoskiej i w Lasach Chojnowskich. Nieoficjalne dane mówią nawet
o ok. 10 tysiącach pomordowanych
tam osób. Wszystkim jesteśmy winni
pamięć i szacunek.
MŁ.
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Ballada o Lesznie
Posłuchaj dzisiaj mej opowieści, historii smutnej i krwawej,
To się zdarzyło tu w naszym Lesznie, gdy Hitler szedł na Warszawę.
Wrześniowy wieczór ciemny i chłodny, kraj pogrążony w niewoli,
Żołnierz rozbity przewagą wroga, serce mu krwawi i boli.
Niemiec panoszył się w całym kraju, wprowadzał rządy Hitlera,
Cios zadał w plecy Związek Radziecki, kiedy od wschodu go wspierał.
Dla Leszna data ma drugi wymiar i wiąże się z represjami,
Po nocnych walkach majora Kiersta Niemcy zostali wygnani.
Gdy uciekali w wielkim popłochu, wściekli za akcję tak śmiałą,
Rzucali bomby zapalające, czyniąc szkód przy tym niemało.
Spłonęły domy, ludzie, zwierzęta, zima się sroga zbliżała,
W głąb Trzeciej Rzeszy wielu mieszkańców niemiecka władza wysłała.
Poszedł wraz z nimi ksiądz Stefanowski – proboszcz tutejszej parafii,
Gotowy oddać kapłańskie życie za swoje siostry i braci.
Dziś gromadzimy się na tym miejscu, świadomi tego zadania,
Że ich ofiara złożona dla nas nie może być zapomniana.
Jadwiga Kucińska
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cykl realizowany w ramach obchodów stulecia niepodległości

Narodowe Czytanie
W sobotę, 8 września 2018 r. odbyło się
w Lesznie Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego oraz innych
utworów z Antologii Niepodległości. Zorganizowane zostało przez Bibliotekę Publiczną przy współpracy z Biblioteką Szkoły Podstawowej oraz Gminnym Ośrodkiem
Kultury, gdzie odbyło się to wydarzenie.
Narodowe Czytanie to ogólnopolska, społeczna akcja promująca literaturę narodową.
Co roku od 2012 r. czytane są publicznie różne dzieła literackie wybierane do wspólnej
lektury w drodze głosowania czytelników.
Akcja ta odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Po powitaniu gości przez organizatorów,
przewodniczący Rady Gminy Leszno – Pan
Lesław Kuczyński odczytał okolicznościowy

list Prezydenta skierowany do uczestników
Narodowego Czytania.
Wyboru tekstów i reżyserii dokonała
Pani Ewa Skórska, nauczyciel – bibliotekarz. Czytane były fragmenty Przedwiośnia
S. Żeromskiego, Potopu H. Sienkiewicza,
Kamieni na szaniec A. Kamińskiego i Pana
Tadeusza A. Mickiewicza oraz wiersze
Moja piosnka II C. K. Norwida, Do matki
Polki A. Mickiewicza, Raport z oblężonego
miasta Z. Herberta, Póki w narodzie myśl
swobody żyje A. Asnyka, Boże coś Polskę
A. Felińskiego. W czytaniu wzięli udział:
Lesław Kuczyński – Przewodniczący Rady
Gminy, Jadwiga Czarnowska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Wiktor Bargieł,
Barbara Białowąs, Mariusz Ciurzyński,
Jadwiga Czarnomska, Mirka Dymek, Ka-
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tarzyna Górecka, Maria Górecka, Rafał
Górecki, Damian Krzywiński, Piotr Kucharski, Mariola Łukasik, Ewa Skórska, Bożena
Sulik, Bartek Walczak, Krystyna Ziubińska.
Imprezie towarzyszyła wystawka poświęcona życiu i twórczości Stefana Żeromskiego. Można też było obejrzeć wystawę zdjęć dawnego Leszna. Uczestnicy
otrzymali pamiątkowy egzemplarz Przedwiośnia z przygotowaną na tę okazję okolicznościową pieczęcią. Na zakończenie
odbył się koncert poetycko-muzyczny Barbary Białowąs z zespołem A MY TACY.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w tym dniu znaleźli czas, aby wspólnie
z organizatorami zaangażować się w propagowanie czytania polskiej literatury.
Bożena Sulik
dyrektor Biblioteki publicznej gminy leszno

Obchody 79. rocznicy spalenia Leszna
17 września 1939 r. był dla Leszna tragiczną datą. Tego właśnie dnia Niemcy
rozstrzelali grupę osób z tej miejscowości, spalili także ponad 70% zabudowań.
W niedzielę, podczas uroczystości religijno-patriotycznej uczciliśmy pamięć pomordowanych 79 lat temu.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św.
o godz. 12:00 w kościele parafialnym
w Lesznie, w której uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminy Leszno.
Obecne były poczty sztandarowe gminnych ochotniczych straży pożarnych
i szkół. Licznie przybyli także mieszkańcy.
Po Mszy zebrani przy dźwiękach orkiestry dętej przeszli na cmentarz, gdzie odmówiono modlitwę za poległych w Lesznie żołnierzy, osoby pomordowane
oraz wszystkich zmarłych, spoczywających na lesznowskim cmentarzu. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady
Gminy Lesław Kuczyński, który wspominał ten tragiczny w historii Leszna dzień
i prosił, by pamiętać o wszystkich, którzy
oddali życie za naszą małą Ojczyznę.
Na początku września Leszno zostało
zajęte przez Niemców. Wydawało się,
że miejscowość wyjdzie z wojennej pożogi bez strat. 16 września wieczorem
oddział z 84 Pułku Piechoty pod dowództwem mjr. Tadeusza Kiersta, po dłuższej
potyczce rozbił w okolicach kościoła, stacjonujących tutaj Niemców. Drogi z Kam-

pinosu i Błonia, skąd ciągnęły jednostki
niemieckie na Warszawę, zostały opanowane. Potyczki z Niemcami trwały
do rana 17 września. Niestety przeważające siły niemieckie zmusiły naszych
żołnierzy do odwrotu. Nastąpiły okrutne represje. Podpalono plebanię i wiele domów mieszkalnych. Niemcy grozili ludziom zbiorową egzekucją, wtedy
ks. Marian Stefanowski (proboszcz parafii w Lesznie) wstawił się za nimi mówiąc:
jeśli moje życie dla was coś znaczy, zabijcie mnie, a innych wypuście na wolność.
Mieszkańców na czele z ks. Stefanowskim

Niemcy pognali do Błonia planując wysłanie ich na roboty do Rzeszy. Po drodze
niektórym udało się uciec, jednak duża
grupa została wywieziona do Niemiec.
Na zakończenie przedstawiciele Rady
Gminy Leszno – Przewodniczący Rady
Lesław Kuczyński wraz z Wiceprzewodniczącą Rady Jadwigą Czarnomską
oraz delegacja młodzieży szkolnej
i w imieniu mieszkańców gminy – harcerze złożyli wieńce przed pomnikiem
w kwaterze wojennej.
Aleksandra Smolarek
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20-lecie „Zaborowianki” Zaborów
20-lecie istnienia klubu sportowego Zaborowianka odbyło się
w sobotę 21.07.2018 r. Podczas uroczystości która miała miejsce
na terenie boiska ligowego w Zaborowie, Prezes klubu Tomasz
Juskowiak powitał wszystkich zgromadzonych gości oraz podziękował za wkład i pomoc w rozwoju KS Zaborowianka. Szczególne
podziękowania zostały złożone na ręce Wójta Gminy Leszno Andrzeja Cieślaka za wsparcie finansowe oraz pomoc w upowszechnianiu i promowaniu piłki nożnej w naszym regionie.
Wszyscy goście, którzy przybyli by świętować razem z klubem
tę ważną chwilę mogli korzystać z przygotowanych na ten dzień
atrakcji. Trenerzy Rafał Papiernik oraz Krzysztof Pierzchała zorganizowali konkursy dla dzieci. Rodzice piłkarzy z młodszych roczników oraz seniorzy klubu zadbali o poczęstunek w formie grilla
oraz o słodycze dla najmłodszych.
Główną atrakcją był mecz pomiędzy zawodnikami Zaborowianki a kibicami, który zakończył się wynikiem 4–2 dla Zaborowianki. Po meczu odbyła się licytacja piłki, którą podpisali wszy-

scy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach, trafiła ona w ręce
Mirosława Dwórskiego – byłego zawodnika klubu. Całą imprezę
zwieńczyło wspólne ognisko.
Dziękujemy jeszcze raz wszystkim którzy byli z nami w tym dniu
oraz przez ostatnie 20 lat. Mamy nadzieję że nasz klub będzie się
dalej rozwijał.
Zarząd Klubu „Zaborowianka” Zaborów

Przygotowania MKS „Bielik” Leszno do sezonu
Młodzi lekkoatleci z MKS ,,Bielik Leszno” pod okiem trenera Andrzeja Andryszczyka rozpoczęli
już przygotowania do nowego sezonu. Pierwszym etapem był obóz sportowy, który odbył się
w dniach 9-18 sierpnia 2018 r. w Ełku.
W trakcie dziewięciodniowego obozu młodzi sportowcy uczyli się podstaw lekkoatletycznego
rzemiosła oraz rozwijali zdobyte już umiejętności. Ponadto odbywały się zajęcia na kąpieliskach
wodnych, gdzie oprócz nauki pływania był czas na relaks i regenerację. Oprócz zajęć na sali
organizowano również treningi na bieżni lekkoatletycznej, gdzie zawodnicy pracowali nad motoryką i kondycją fizyczną.
Zorganizowanie obozu w dużej mierze było możliwe dzięki dofinansowaniu z Gminy Leszno
oraz współpracy z Zespołem Sportowo – Rekreacyjnym w Lesznie, za co serdecznie dziękujemy.
MKS „Bielik” Leszno
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„Nie nastawiałam się na zdobycie medalu”

Fot. Bartłomiej Zborowski

Z  jakim nastawieniem wyjeżdżałaś do
Berlina?
Samo zakwalifikowanie się na tak ważne
wydarzenie jak Mistrzostwa Europy było
dla mnie dużym sukcesem. Mimo, że cały
rok pracowałam by wyrobić niezbędne
do zakwalifikowania się minimum, do końca nie wiedziałam, czy mi się uda. Dopiero
w tym sezonie udało mi się wykonać wyniki, które pozwoliły mi na udział. Szczerze

Fot. Bartłomiej Zborowski

Jak długo trenujesz?
Lekkoatletykę trenuję od dwóch lat.
Obecnie startuję w klasie F55 w pchnięciu
kulą i rzucie dyskiem. Pierwsze zawody
w jakich wzięłam udział to organizowany co roku meeting w Kozienicach. Pojechałam tam bez większych oczekiwań,
chciałam jedynie sprawdzić, czy to sport
dla mnie. Startowałam w grupie open
i udało mi się zdobyć brązowy medal
w pchnięciu kulą. Dzięki tym zawodom
zobaczyłam, jak wygląda lekkoatletyka
od strony technicznej, a także uwierzyłam
w swoje szanse w tej dyscyplinie.

mówiąc, był to mój pierwszy start na tak
dużej imprezie, nie nastawiałam się jakoś
szczególnie na zdobycie medalu, biorąc
pod uwagę jak doświadczone zawodniczki
brały udział w konkursie w mojej grupie.
Wiedziałam, że dam z siebie wszystko,
a jeśli dopisze mi szczęście to może uda
mi się zdobyć krążek. W rezultacie udało
mi się zdobyć brązowy medal w pchnięciu
kulą a tym samym ustanowić życiowy rekord.
Jak wyglądały Twoje przygotowania do
turnieju? Różniły się czymś od regularnych treningów?
Przygotowania zaczęłam już jesienią
zeszłego roku. Standardowe treningi uzupełniłam treningiem siłowym. Do normalnego planu doszły również zgrupowania
kadry narodowej, gdzie pracowaliśmy
nad poprawą techniki pchnięcia i rzutu. Wraz ze zbliżającym się terminem mistrzostw zwiększała się intensywność moich
treningów. Ostatnie tygodnie przed zawodami moje życie całkowicie podporządkowane
było przygotowaniom.
Jaki stawiasz sobie sportowy cel na kolejne miesiące?
Chcę się skupić przede wszystkim na kompleksowym przygotowaniu do następnego
sezonu. Będę pracować nad poprawą szybkości oraz techniką. Moim głównym celem
jest zaklasyfikowanie się na przyszłoroczne
Mistrzostwa Świata które odbędą się w Dubaju.

Fot. Bartłomiej Zborowski

Stypendystka Gminy Leszno Karolina
Strawińska wywalczyła brązowy medal
w pchnięciu kulą podczas Lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Berlinie
– Para Leichtathletik-EM Berlin 2018.
Brązowy krążek zapewniła sobie wynikiem z pierwszej kolejki finału, w której
posłała kulę na odległość 6,00 m. Odległość jest też nowym rekordem życiowym Karoliny.

Pchnięcie kulą to nie jedyny sport, który uprawiasz.
Dyscypliną, od której zaczęłam przygodę ze sportem osób niepełnosprawnych
było pływanie. Na swoim koncie posiadam tytuły mistrza Polski w klasie startowej S6. Obecnie trenuję koszykówkę
na wózkach. W czerwcu razem z seniorską drużyną zdobyliśmy pierwsze miejsce
w drugiej lidze koszykówki na wózkach
oraz trzecie miejsce w turnieju drużyn
U22. W przeszłości trenowałam także
Crossfit na wózkach, tenis oraz curling.
Gratuluję i życzę wytrwałości oraz kolejnych sukcesów!
Z Karoliną Strawińską
rozmawiała Aleksandra Smolarek
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IX Powiatowy Przegląd Teatralny w Publicznym Przedszkolu Przyjaciół
Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie
W Publicznym Przedszkolu Przyjaciół
Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie odbył
się już IX Powiatowy Przegląd Teatralny
,,Chodź, opowiem Ci bajeczkę”. Jak co
roku patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pan Jan Żychliński oraz Wójt Gminy
Leszno Pan Andrzej Cieślak. Chęć udziału
zgłosiło 7 przedszkoli z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Jako
pierwsze zaprezentowało się Przedszkole
w Bliznem Jasińskiego, kolejne to Przedszkole w Starych Babicach, Publiczne
Przedszkole nr 1 w Lesznie im. ,,Leśnych
Skrzatów”, Publiczne Przedszkole ,,Akademia pod Modrzewiem” w Macierzyszu,
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
w Kampinosie, Publiczne Przedszkole nr 2
,,Promyczek” w Błoniu oraz organizatorzy
– Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie. Podczas
występów dzieci wcieliły się w postacie
swoich bohaterów i byli prawdziwymi
,,małymi aktorami”. Nie zabrakło uśmie-

Bajka z rekwizytem
Przez dwa sierpniowe tygodnie w naszej
bibliotece czytaliśmy bajki. Każdy dzień
miał swój motyw przewodni. Podporządkowana była mu treść czytanych tekstów
oraz stroje uczestników bajkowych spotkań.
Był więc Dzień Kapeluszowy, w którym
przeczytaliśmy „Kapelusz Pani Wrony”
D. Parlak, Dzień Królewski, spędzony
z królewną Kartoflanką, bohaterką „Opowiadań z morałem” oraz księżniczką Apolejką, zakochaną w księciu zamienionym
w osła. Dzień Kwiatowy, oprócz „Sukienki
w kwiatki” z tomu „Opowiadania terapeutyczne” A Mikity, zaowocował uroczymi kwietnymi kolorowankami. W Dzień
Góralski nie mogło zabraknąć legendy
o Janosiku. Ostatniego dnia dzieci same
wybierały bajki, gdyż był to Bajkowy Koncert Życzeń. W strojach również panowała
wielka różnorodność. Kolorowanki przedstawiały bohaterów znanych i lubianych
bajek i baśni.
Mirka Dymek

chów ze strony widowni oraz dobrej zabawy, gdyż mali aktorzy odgrywali swe
role z wielkim przejęciem i zaangażowaniem. Dzięki młodym aktorom, można
było przenieść się w świat fantazji, baśni

i wyobraźni. Na zakończenie każde Przedszkole otrzymało drobne upominki oraz
dyplomy zakupione dzięki wsparciu finansowemu Pana Starosty i Pana Wójta.
Agata Kołakowska-Woźniak
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Tygodniowy plan pracy Świetlicy w Lesznie
Godziny otwarcia:
wtorek – sobota: 14.00 – 20.00

Wtorek
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.15
19.15 – 20.15
Środa
15.30 – 17.30
17.45 – 19.45
17.15 – 18.00
18.00 – 19.00

ul. Szkolna 10
tel. 22 725 80 91

Baby Disco – zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 3-6 lat  
Zajęcia z tańca towarzyskiego – grupa średnio zaawansowana
Zajęcia z tańca towarzyskiego – grupa zaawansowana
Zajęcia z tańca towarzyskiego dla dorosłych

19.10 – 20.10

Warsztaty twórcze „Aktywni-kreatywni”
Indywidualne lekcje gry na gitarze klasycznej – grupa początkująca
Zajęcia z tańca nowoczesnego z elementami baletu (dzieci 3-5 lat)
Zajęcia z tańca nowoczesnego z elementami hip hopu, jazzu, baletu, akrobatyki
(dzieci powyżej 6 lat)
ZUMBA dla młodzieży i dorosłych

Czwartek
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
17.00 – 20.30
17.45 – 19.45

Zajęcia z tańca towarzyskiego – grupa początkująca
Zajęcia z tańca towarzyskiego – grupa średnio zaawansowana
Zajęcia z tańca towarzyskiego – grupa zaawansowana
Indywidualne lekcje gry na gitarze klasycznej – grupa zaawansowana

Piątek
16.00 – 17.30
17.30 – 19.30

Zajęcia Lesznowskiego Chóru „Ballada”
Próby Orkiestry Dętej

Sobota
16.00 – 18.00

Zajęcia teatralne grupy artystycznej OFF ART

Codziennie zajęcia świetlicowe: gry playstation, tenis stołowy, minibilard, gry planszowe.
Zapisy:
• Taniec towarzyski pod nr tel. 531 155 545;
• Taniec nowoczesny pod nr tel. 696 771 924;
• Gitara klasyczna pod nr tel. 517 582 975.
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21 października

IDŹ NA WYBORY
Wybierz mądrze, wybierz swoich!

