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4 września – XIII Festyn Gminny Pożegnanie Lata. Gwiazdą tegorocz-
nej imprezy będzie zespół WEEKEND! Wystąpią również Deck Over (gru-
pa wykonująca hity polskiego i światowego rocka), Lesznowska Orkiestra 
Dęta, młodzi muzycy ze świetlic w Lesznie i Łubcu, grupa taneczna Flexi 
Dance i Lesznowski Chór Ballada.

Ponadto w programie: lot balonem na uwięzi, symulatory kosmiczne, 
ścianka wspinaczkowa, atrakcje sportowe, eurobungee, dmuchańce, pre-
zentacje samby brazylijskiej, bajkowy kiermasz książek, wystawa roślin 
ozdobnych, konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo – pracuj bezpiecznie”, 
ogródek z małą gastronomią, pokaz sztucznych ogni i wiele innych atrak-
cji. Zapraszamy od godz. 15.00.

Wszystkie atrakcje są bezpłatne.

Okładka: Artystka z Rumunii podczas
Festiwalu Folkloru w Lesznie.
Fot. Marcin Łada

Redagują:

Kinga Kata – Redaktor Naczelny
Maciej Tomaszewski, Marcin Łada – współpraca
e-mail: redakcja@gminaleszno.pl,
tel. 22 725-80-05
Opracowanie grafi czne: www.pracownia.net

16 października – Koncert Chóru Kameralnego Filharmonii Na-

rodowej z okazji 1050-lecia Chrztu Polski w kościele pw. św. Anny

w Zaborowie. Program: Gaude Mater Polonia, W.A. Mozart – Msza C-dur
KV 317 Koronacyjna. Koncert rozpocznie się o godz. 13.00.

Szczegóły na str. 19.
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WYWIAD NUMERU

Julinek to wyjątkowe miejsce w Polsce…
Z Markiem Kamińskim, Wiceprezesem Zarządu Zjed-
noczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych i Prezesem 
Spółki ZPR Express rozmawiamy o terenach dawnej bazy 
cyrkowej w Julinku, prowadzonych obecnie inwestycjach
i przyszłości tego niezwykłego miejsca.

– Julinek odzyskuje dawny blask. 

Jakie obiekty już odnowiono?

– Rok temu zaczęliśmy tu inwestować, 
tworząc Park Rozrywki. Julinek jest wy-
jątkowym miejscem nie tylko w Polsce, 
ale i w skali całej Europy, łączy bowiem 
niezwykłą historię bazy cyrkowej z walo-
rami ekologicznymi. Warto zrobić wszyst-
ko, aby udostępnić to miejsce dla gości.

Mamy już kompleksowo wyremonto-
waną małą arenę. W tym budynku wcze-
śniej były stajnie i maneż (ćwiczyły tam 
konie). Obecnie w okrągłej części budyn-
ku powstała sala wielofunkcyjna i kuch-
nia, która będzie obsługiwała restaurację 
włoską o nazwie „Circo Volante”. Na górze 
tego budynku mieści się wystawa sztuki 
cyrkowej.

– Inwestycje wymagają nakładów 

fi nansowych, czy ZPR korzysta ze 

środków UE?

– Złożyliśmy dwa wnioski o dofi nan-
sowanie inwestycji do Mazowieckiej Jed-
nostki Wdrażania Programów Unijnych. 
Pierwszy dotyczy termomodernizacji 
dwóch budynków: sali gimnastycznej
i dużej areny. Chcemy poprawić warunki 
działania Państwowej Szkoły Cyrkowej, 
która od kilku lat ponownie funkcjonuje 
w Julinku. Postanowiliśmy wyremonto-
wać salę do ćwiczeń, ocieplić ją i założyć 
kolektory słoneczne. W budynku dużej 
areny musimy wymienić okna, ocieplić 
ściany i wymienić podłogi. Drugi wnio-
sek dotyczy dofi nansowania inwestycji

w dziedzinie kultury. W bu-
dynku dużej areny planujemy 
wykonać systemy nagłaśniają-
ce, profesjonalne oświetlenie 
i mobilne trybuny dla ponad 
350 osób. Inwestycja pozwoli 
realizować w tej sali spektakle 
teatralne i inne wydarzenia 
kulturalne, jest tam dużo miej-
sca. Powierzchnia okrągłej sali 
wynosi około 490 m2, a pow. 
podłogi całego budynku po-
nad 2,2 tys. m2.

– Kto zarządza obiektami Julinka?

– Obecnie dwoma budynkami zarzą-
dza Stowarzyszenie Menedżerów Firm 
Działających w Zakresie Rozrywki, Komu-
nikacji i Kultury, które ma w swoim sta-
tucie działalność kulturalną. Wynajmuje 
od nas salę gimnastyczną i dużą arenę. 
Stowarzyszenie skupia wiele fi rm zajmu-
jących się mediami i kulturą. Pozostałymi 
obiektami Julinka zarządza spółka ZPR 
Express (spółka córka Zjednoczonych 
Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A.).

– Z czego jesteście najbardziej 

dumni?

– Z tego, że udaje nam się stale roz-
wijać Park Rozrywki w Julinku. Obecnie 
park linowy, który jest jedną z naszych 
pierwszoplanowych atrakcji, należy 

do największych parków linowych
w Polsce opartych na naturalnym drze-
wostanie. 1100 m tras linowych i 138 
przeszkód – na wszystkich robi duże 
wrażenie.

Kolejną naszą atrakcją jest park dmu-
chawców – a zatem nadmuchiwane 
atrakcje dla dzieci. Uwagę zwracają tak-
że dwie duże profesjonalne trampoliny 
wkopane w ziemię i tor dla skimboar-
dingu. Ta nowa dyscyplina pozwala na 
desce surfi ngowej ślizgać się na płytkiej 
wodzie, wykorzystując tor o długości
30 m. Mamy także strefę dla małych 
dzieci: bujawki, karuzelę, minigolf. Dużą 
atrakcją stały się ostatnio samochodziki 
elektryczne i samochodziki na pedały
– dwa także dla dorosłych.

– Jakie inwestycje Pan Prezes pla-

nuje w dalszej perspektywie?

– Mamy koncepcję budowy kolejnych 
atrakcji pod dachem. Wykorzystamy
w tym celu jedną z hal. Chcemy zabez-
pieczyć się przed kaprysami pogody
i oferować rozrywkę dla naszych gości 
także w chłodniejszych miesiącach roku. 
Jesteśmy ponadto w trakcie remontu ho-
telu. Planujemy podnieść jego standard
i doprowadzić do tego, aby we wszyst-
kich pokojach były łazienki. Po remoncie 
udostępnimy dla gości 60 pokoi i 170 
miejsc noclegowych.

Marek Kamiński, Prezes ZPR Express
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Wykonujemy także wiele inwestycji, 
których na pozór nie widać. Nasza in-
frastruktura wodno-kanalizacyjna i sieć 
energetyczna pamięta jeszcze miejsca-
mi lata 50. i 60. XX wieku. To wszystko 
wymaga unowocześnienia i moderniza-
cji. W planach dotyczących przyszłości 
mamy także budowę kąpieliska.

Nie jesteśmy w stanie wszystkich in-
westycji zrealizować w krótkim czasie, to 
wymaga ogromnych nakładów. Prosimy 
zatem o wyrozumiałość osoby odwiedza-
jące Julinek. Są takie miejsca, do których 
jeszcze nie można wejść. Ale to wszystko 
zmieni się w przyszłości.

Chciałbym jeszcze dodać, że jeste-
śmy wdzięczni Wójtowi Gminy i lesz-
nowskiemu samorządowi za dobrą 
współpracę. Wsparcie jest nam dziś bar-
dzo potrzebne, podejmujemy bowiem 

duże wysiłki, aby przywrócić Julinkowi 
dawną świetność.

Dziękuję również dyrekcji i pracowni-
kom Kampinoskiego Parku Narodowego 
za współpracę i konsultowanie naszych 
planów dotyczących Julinka. Jesteśmy 
bramą do parku. Chcemy, aby Julinek był 
miejscem czystym ekologicznie. Od nas 
można wyjść do szlaków turystycznych 
KPN – zarówno pieszych, jak i rowero-
wych – i miło spędzić czas na świeżym 
powietrzu.

– Czy mieszkańcy gminy Leszno 

będą mogli znaleźć pracę w Julinku?

– Obecnie zatrudniamy na stałe ok. 
30 osób z najbliższych okolic, a w se-
zonie drugie tyle osób znajduje u nas 
pracę na umowy zlecenia. Julinek bę-
dzie się rozwijał i spowoduje to także 

konieczność zwiększenia zatrudnienia 
w przyszłości.

– Czym jeszcze zajmuje się ZPR 

Express?

– Oprócz działalności związanej z Par-
kiem Rozrywki Julinek spółka prowadzi 
działalność związaną z obsługą technicz-
ną koncertów i eventów. Wykonujemy za-
budowy targowe. Obsługujemy ok. 20 im-
prez targowych w roku, łącznie z targami 
książki na Stadionie Narodowym. Oprócz 
tego w sezonie obsługujemy koncerty 
muzyki disco polo, muzyki rozrywkowej, 
młodzieżowej. Łączymy różne aspekty 
działalności kulturalno-rozrywkowej, ale 
Julinek jest naszą perłą w koronie, o którą 
chcemy szczególnie dbać.

Z Prezesem Markiem Kamińskim

rozmawiał Marcin Łada

Pełny tekst uchwał dostępny jest w Biurze Rady Gminy Leszno i na stronach internetowych Gminy: http://www.leszno.bipgminy.pl/

XXIII sesja Rady Gminy Leszno od-

była się 3 sierpnia 2016 r.

Podczas sesji udzielono Wójtowi ab-
solutorium z tytułu wykonania budże-
tu za 2015 rok. Należy podkreślić, że 
za przyjęciem tej ważnej uchwały za-
głosowali wszyscy obecni radni. W ten 
sposób Rada Gminy pozytywnie oceni-
ła pracę Wójta Andrzeja Cieślaka w za-
kresie realizacji budżetu w roku ubie-
głym. Przed głosowaniem nad uchwałą 
w sprawie absolutorium Rada Gminy 
zatwierdziła sprawozdanie fi nansowe 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy za 2015 rok. Przed pod-
daniem uchwały pod głosowanie Prze-
wodniczący Rady Gminy zaznaczył, że 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Warszawie pozytywnie 
ocenił sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu za 2015 rok.

Podczas sesji podjęto także uchwa-
łę nr XXIII/141/2016 w sprawie nada-
nia imienia Publicznemu Przedszkolu
w Zaborowie, nowa nazwa instytucji 
to: Publiczne Przedszkole Przyjaciół 

Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie. Wy-
bór imienia podkreśla zaangażowanie 
pracowników przedszkola w kształtowa-
nie nawyków i postaw proekologicznych
u dzieci oraz chęć podjęcia przez władze 
placówki działań na rzecz ochrony przy-
rody puszczy.

Pozostałe uchwały podjęte na sesji: 
   nr XXIII/137/2016 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2016-2022; 

   nr XXIII/138/2016 w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej Gminy Leszno 
na rok 2016; 

   nr XXIII/139/2016 w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi; 

   nr XXIII/140/2016 w sprawie ustalenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszcza-
nia opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi; 

   nr XXIII/142/2016 zmieniająca uchwa-
łę w sprawie tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru zajęć niektórych 

nauczycieli oraz obniżania tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru go-
dzin nauczycieli, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach 
i przedszkolach, których organem 
prowadzącym jest Gmina Leszno; 

   nr XXIII/143/2016 w sprawie sposo-
bu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach doty-
czących działalności statutowej tych 
organizacji (uchwała opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Wojewody 
Mazowieckiego dnia 6 lipca 2016 r., 
poz. 6013);

   nr XXIII/144/2016 w sprawie uchyle-
nia uchwały w sprawie określenia ry-
czałtowych opłat za czynności zwią-
zane z odbiorem nowych przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych.

UG Leszno
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„E-usługi między Wisłą a Kampinosem” to wspólny projekt 
gmin Leoncin, Zakroczym, Stare Babice, Pomiechówek i Lesz-
no, złożony w listopadzie 2015 roku do Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-
2020. Wniosek był bardzo dobrze przygotowany, znalazł się 
na drugim miejscu wśród trzynastu projektów, które zostaną 
wsparte funduszami unijnymi. Projekt ma na celu utworzenie 
i wdrożenie nowych e-usług umożliwiających mieszkańcom 

załatwianie spraw przez Internet oraz stworzenie i moderni-
zację zaplecza informatycznego i systemów informatycznych 
Partnerów Projektu, koniecznych do świadczenia e-usług. 
Całkowity koszt realizacji projektu dla gminy Leszno wynosi 
1 151 055 zł, w tym kwota dofi nansowania ze środków Unii 
Europejskiej stanowi 893 964 zł. Wkład własny gminy wynosi 
257 091 zł.

UG Leszno

E-usługi między Wisłą a Kampinosem

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy 
Leszno na lata 2016-2026

Pierwszym krokiem do opracowania 
aktualizacji było sporządzenie i przepro-
wadzenie ankiety, która miała na celu 
poznanie opinii mieszkańców na temat 
wyznaczenia priorytetowych dla rozwo-

ju gminy kierunków działań i obszarów 
interwencji na najbliższe lata. Ankietę 
można było wypełniać w okresie od 8 do 
30 czerwca br. w formie papierowej lub 
elektronicznej. Łącznie zwrócono 270 

ankiet, których wyniki, po statystycznym 
opracowaniu, zostaną zamieszczone
w strategii rozwoju gminy.

Kolejnym krokiem do opracowania ak-
tualizacji strategii jest uaktualnienie dia-
gnozy uwarunkowań społeczno-gospo-
darczych gminy. Sformułowane w ankie-
tach opinie mieszkańców oraz wnioski ze 
zaktualizowanej diagnozy będą stanowiły 
podstawę opracowania analizy SWOT. 
Wszelkie informacje dotyczące kolejnych 
działań związanych z aktualizacją Strategii 
Rozwoju Gminy Leszno na lata 2016-2026 
będziemy podawać na bieżąco na stronie 
gminy www.gminaleszno.pl.

UG Leszno

Prace nad opracowaniem aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Lesz-
no na lata 2016-2026 rozpoczęto w czerwcu br. Strategia rozwoju 
gminy zaliczana jest do kluczowych dokumentów planistycznych 
i stanowi dokument niezbędny między innymi przy pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych. Wykonawcą aktualizacji jest SPAT Biuro Pro-
jektowania Urbanistycznego i Gospodarki Przestrzennej z siedzibą
w Piasecznie przy współpracy z zespołem powołanym Zarządzeniem 
Wójta Gminy Leszno.

Dotacje PROW na „Budowę lub 
modernizację dróg lokalnych”

11 stycznia 2016 r. Gmina Leszno 

złożyła dwa wnioski o przyznanie po-

mocy na operacje typu „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych” w ra-

mach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Kon-

kurencja była ogromna. Łącznie, ze 

wszystkich uprawnionych podmiotów, 

do Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Mazowieckiego w Warszawie 

wpłynęły 792 wnioski dotyczące przy-

znania pieniędzy na drogi z PROW.

Dołożyliśmy wszelkich starań, by na-
sze zadania uzyskały jak najlepszą 
punktację. Zgodnie z metodą oceniania 

wniosków zapisaną w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wrze-
śnia 2014 r. preferowane były inwestycje
z gmin o niskich dochodach i wysokiej 
stopie bezrobocia. Z tego tytułu nasze 
wnioski na starcie straciły 7 punktów. 
Wśród innych kryteriów branych pod 
uwagę znalazły się między innymi: do-
stęp z przebudowywanej drogi do waż-
nych obiektów użyteczności publicznej, 
wybudowana wzdłuż całego odcinka 
drogi sieć szerokopasmowego Internetu 
i połączenie wnioskowanej drogi z drogą 
wyższej kategorii.

Pierwszy wniosek naszej gminy, na 
zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni 

ulic Wiosennej i Środkowej w Zaboro-
wie”, na kwotę dofi nansowania 1 007 023 
zł, uzyskał 8 punktów, co uniemożliwiło 
zakwalifi kowanie tego zadania do dofi -
nansowania.

Drugie zadanie „Przebudowa ulicy Fa-
brycznej na odcinku od ul. Błońskiej do 
ul. Polnej w Lesznie” zgodnie z kryteria-
mi uzyskało 10 pkt i znalazło się na 450. 
miejscu listy operacji zakwalifi kowanych 
do dofi nansowania, jednak biorąc pod 
uwagę limit środków wyznaczony przez 
Marszałka Województwa Mazowieckie-
go, tak odległe miejsce na liście nie za-
pewni otrzymania dotacji. Wobec braku 
dofi nansowania z PROW środki zewnętrz-
ne postaramy się pozyskać z Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019.

UG Leszno
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Parę słów o gminnych inwestycjach
Przebudowa ul. Topolowej

Zakończono pierwszy etap prze-
budowy ul. Topolowej we wsi Grądy. 
Prace budowlane zostały wykonane na 
odcinku 700 m, obejmowały: wykory-
towanie drogi, wykonanie wzmocnio-
nej nawierzchni (ułożono podbudowę
z kruszywa łamanego oraz nawierzch-
nię z mieszanki mineralno-asfaltowej), 
wykonanie zjazdów z kostki betonowej, 
a także zamontowanie elementów eks-
ploatacyjnych dróg, tj. oznakowania po-
ziomego i pionowego oraz elementów 
bezpieczeństwa ruchu.

Rozbudowane przedszkole w LesznieRozbudowane przedszkole w Lesznie

Rozbudowa przedszkola
w Lesznie

Zakończono trwającą trzy lata rozbu-
dowę Publicznego Przedszkola w Lesz-
nie. Budynek przeszedł pozytywnie 
wszystkie odbiory techniczne. Uzyskano 
prawomocne pozwolenie na użytkowa-
nie obiektu. W ramach inwestycji pow-
stało pięć nowych sal dydaktycznych 
wraz z zapleczem sanitarnym, szat-
nią, pomieszczeniami administracyjny-
mi, kotłownią i zapleczem kuchennym.
W wyniku rozbudowy kubatura budynku 
zwiększyła się z 3875 m3 do 9199 m3, co 
pozwala zapewnić miejsce w przedszko-
lu dwustu dzieciom.

Część pomieszczeń budynku zaadap-
towano na potrzeby Biblioteki Publicznej 
Gminy Leszno. W nowym miejscu pla-
cówka dysponuje dwiema obszernymi 
salami, w których umieszczono księgo-
zbiór, czytelnią multimedialną, pomiesz-
czeniem administracyjnym i socjalnym 
oraz sanitariatem przystosowanym do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szatnie dla dzieci w przedszkoluSzatnie dla dzieci w przedszkolu
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Jedna z nowych sal dla dzieciJedna z nowych sal dla dzieci Wnętrze Biblioteki Publicznej Gminy LesznoWnętrze Biblioteki Publicznej Gminy Leszno

Wnętrze Biblioteki Publicznej Gminy LesznoWnętrze Biblioteki Publicznej Gminy LesznoSala w OSP ŁubiecSala w OSP Łubiec

wana przez Ochotniczą Straż Pożarną.
W pomieszczeniach na parterze będzie 
się mieścić Świetlica. Stary budynek 
Świetlicy wyburzono.

UG Leszno

oraz pomieszczenia i sanitariaty na pię-
trze. W miejscu dawnej klatki schodowej 
zlokalizowano nowoczesną kotłownię. 
Przed budynkiem wybudowano parking, 
drogi manewrowe i postawiono ogro-
dzenie. Część na piętrze będzie zajmo-

OSP Łubiec
Trwają prace wykończeniowe budyn-

ku OSP w Łubcu. W ramach inwestycji 
odnowiono elewację, a także przepro-
wadzono generalny remont wnętrza bu-
dynku. Dobudowano klatkę schodową 



INFORMATOR GMINY LESZNO    SIERPIEŃ 2016 – 3 (17)8

INFORMACJE

W skromnej uroczystości uczestniczy-
li: młodszy inspektor Hubert Kowalczew-
ski – Zastępca Komendanta Stołecznego 
Policji, podinspektor Tomasz Szachowski 
– Komendant Powiatowy Policji dla PWZ, 
Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak, Za-
stępca Wójta Grzegorz Banaszkiewicz, 
Wicestarosta Paweł Białecki oraz poli-
cjanci z Leszna i Komendy Powiatowej
w Starych Babicach.

Przywrócenie posterunku
policji w Lesznie
1 lipca 2016 r., po około dwóch latach od zamknięcia, otwarto 
ponownie posterunek policji w Lesznie.

Komendant Hubert Kowalczewski 
odczytał list inspektora Roberta Żebrow-
skiego – Komendanta Stołecznego Policji 
skierowany do Komendanta Powiatowe-
go Policji dla PWZ. W liście tym inspektor 
Robert Żebrowski wyraził przekonanie, 
że reaktywacja posterunku zwiększy do-
stęp mieszkańców do policji, co wpłynie 
na poprawę poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy. Zapewnił, że prio-

rytetem dla policji jest bezpieczeństwo, 
a także przekonanie obywateli do tego, 
że w każdej sprawie mogą zgłosić się do 
swojego dzielnicowego, udać się na po-
sterunek policji, gdzie otrzymają profe-
sjonalną pomoc.

Wójt Andrzej Cieślak w imieniu miesz-
kańców podziękował za przywrócenie 
posterunku w Lesznie i powiedział, że 
jego reaktywację przyjmuje z dużą satys-
fakcją.

W związku z planowanym przekształ-
ceniem posterunku w komisariat w nad-
chodzących latach zostanie wybudowa-
ny nowy obiekt dla policji.

M.Ł.

Wielki Piknik Krwiodawstwa
W sobotę 25 czerwca przed gmachem Starostwa Po-

wiatowego w Ożarowie Mazowieckim zorganizowano 

Wielki Piknik Krwiodawstwa.

Przed Starostwem zaparkowało 5 autobusów – ambulansów 
przystosowanych do poboru krwi, stanowisko krwiodawstwa 
zorganizowano także w holu budynku. Szlachetnej akcji towa-
rzyszyły występy artystów estrady, pokazy kulinarne, konkursy, 
loteria i działania promujące zdrowy tryb życia.

Podczas akcji zorganizowanej przez Powiat Warszawski Za-
chodni i Klub HDK PCK „Strażak” w Błoniu zebrano blisko 150 
litrów krwi. Wybór terminu imprezy – pierwszego weekendu 
wakacji – nie był przypadkowy. Problem niedoboru krwi nasila 
się w Polsce szczególnie w miesiącach letnich. Dochodzi wów-
czas do największej liczby wypadków, co powoduje, że zapo-
trzebowanie na krew jest szczególnie wysokie.

Pomimo ponad 30-stopniowego upału na miejscu wydarze-
nia stawiło się aż 420 osób, gotowych podzielić się swoją krwią
z potrzebującymi. Po wstępnych badaniach lekarskich do po-
boru zakwalifi kowano 338 krwiodawców, którzy łącznie oddali
149 litrów krwi. Do pobicia aktualnego rekordu Polski zabrakło
29 litrów. W akcji uczestniczyli przedstawiciele gminy Leszno. 

Spotkaliśmy m.in. Krzysztofa Radkowskiego (Wicedyrektora 
SOSW) i druhów z OSP Leszno. Drużyna uhonorowana została 
pamiątkowym kufl em, a druhowie otrzymali odznaki okoliczno-
ściowe „Dar Serca” nadane przez Zarząd Klubu HDK PCK „Strażak” 
w Błoniu. Wszystkim krwiodawcom serdecznie dziękujemy!

M.Ł.
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MOTOSERCE
W weekend 18-19 czerwca w Ju-
linku odbyła się impreza w ra-
mach Akcji Motoserce, podczas 
której promowano ideę krwio-
dawstwa.

3 czerwca 2016 roku w sali Świetlicy w Lesznie 
odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Lesznie.

Każda z osób, które oddały krew, otrzy-
mała pamiątkowy dyplom, pakiet czeko-
lady oraz dodatkowy duży pakiet od or-
ganizatora. Uczestnicy mogli skorzystać 
z bezpłatnych badań wzroku i odebrać 
kupon rabatowy do optyka na szkła ko-
rekcyjne i oprawki, zmierzyć ciśnienie

W zjeździe wzięli udział delegaci re-
prezentujący 5 jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gminy Lesz-
no zrzeszonych w Oddziale Gminnym 
Związku, członkowie ustępujących władz 
Związku oraz zaproszeni goście: Andrzej 
Wasilewski – Wiceprezes Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku OSP RP, 
Zbigniew Rafalski p.o. Komendanta Po-
wiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
Dorota Górecka – Radna Powiatu War-

szawskiego Zachodniego, Andrzej Woł-
czyński – Radny Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, Janusz Jeziorski – Zastęp-
ca Dyrektora Kampinoskiego Parku Naro-
dowego, Grażyna Falkowska – Przewod-
nicząca Komisji ds. Przestrzegania Prawa 

i skonsultować się z przedstawicie-
lami Fundacji Udaru Mózgu. Człon-
kowie fundacji opowiedzieli także 
o objawach udaru, które nie zawsze 
są właściwie interpretowane. Fun-
dacja DKMS rejestrowała potencjal-
nych dawców szpiku (liczba zareje-
strowanych wyniosła 17 osób).

W sobotę odbyły się koncerty ze-
społów Metka i Live Support System. 
Wśród wielu atrakcji znalazły się także: 
pokaz ratownictwa drogowego popro-
wadzony przez Ochotniczą Straż Pożarną 
z Zaborowa, pokazy sztuk walki, wystawa 
królików, konkursy: przeciągania liny, na 
prawidłowy przejazd przez rozstawione 

miasteczko ruchu drogowego oraz rysun-
kowy dla dzieci. Uczestnicy konkursów 
otrzymali pakiety prezentów – bidony, 
breloki, smycze, kubki, notesy, długopisy, 
lalki, misie i liczne inne nagrody.

UG Leszno, fot. M. Tomaszewski

kże: miasteczko ruchu drogowego oraz rysun

Porządku Publiczne-
go i Samorządu Wiej-
skiego, Radna Gminy 
Leszno oraz Lesław 
Kuczyński – Przewodniczący Rady Gminy 
Leszno.

Prezes ustępującego Zarządu dh An-
drzej Cieślak otworzył zjazd i powitał go-
ści. Na przewodniczącego zjazdu wybra-
no dh. Piotra Kłosa, a na sekretarza dh. 
Pawła Latoszka. Po złożeniu sprawozdań 
przez ustępujący Zarząd i Komisję Rewi-

zyjną jednogłośnie udzielono absoluto-
rium ustępującemu Zarządowi.

Nowy Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Lesznie na pierwszym po-
siedzeniu ukonstytuował się w następu-
jącym składzie: Prezes – dh Andrzej Cie-

XII Zjazd Oddziału Gminnego
Związku OSP RP

ślak; Wiceprezesi – dh Jan Sandomierski, 
dh Paweł Latoszek; Komendant Gminny 
– dh Paweł Kopeć; Sekretarz – dh Piotr 
Kłos; Skarbnik – dh Bogdan Mostek; 
Członkowie Zarządu – druhowie: Stani-
sław Filankiewicz, Radosław Szwed, To-
masz Zarzycki, Jarosław Gołębiewski, Le-
szek Żebrowski, Przemysław Thiel, Piotr 
Mostek, Janusz Olszewski, Andrzej Izydo-
rzak, Marek Lipiński, Andrzej Jaczyński.

Zjazd dokonał także wyboru trzy-
osobowej Komisji Rewizyjnej Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w następującym 
składzie: Przewodniczący – dh Damian 
Gołębiewski; Sekretarz – dh Tadeusz Pru-
ski; Członek – dh Paulina Sumka.

Ponadto dokonano wyboru delega-
tów na Zjazd Oddziału Powiatowego oraz 
przedstawicieli do składu przyszłego Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, 
którymi są następujący druhowie: Piotr 
Mostek, Jarosław Gołębiewski, Paweł Ko-
peć, Tomasz Zarzycki, Andrzej Izydorzak 
(Delegaci); Paweł Latoszek, Stanisław Fi-
lankiewicz, Jan Sandomierski, Marek Li-
piński, Bogdan Mostek (Przedstawiciele).

UG Leszno
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IV Babicki Zlot Pojazdów Zabytkowych
Leszno-Blizne Jasińskiego

56 dawnych pojazdów, w tym 18 mo-
tocykli. W kuchni polowej przygotowano 
poczęstunek dla uczestników. Zwycięz-

cy otrzymali statuetki ufundowane 
przez Wójta Gminy Leszno Andrzeja 
Cieślaka. Nagrody wręczał Zastępca 
Wójta Grzegorz Banaszkiewicz. Po-
goda i humory dopisały, serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy byli
z nami i zapraszamy za rok! Specjalne 
podziękowania kierujemy do Pana 
Adama Kotwickiego, koordynato-
ra zlotu.

Poniżej przedstawiamy wyniki 
przeprowadzonych konkursów.

Najładniejszy pojazd zlotu: 

1. miejsce – Buick Riviera z 1972 r., 
właściciel: Michał Rybak; 2. miejsce 
– Alfa Romeo z 1969 r., właściciel: Ja-
cek Jankowski; 3. miejsce – Mercedes 
450SL z 1978 r., właściciel: Tadeusz 
Falkowski.

Najładniejszy pojazd PRL: 1. miej-
sce – Warszawa 201 z 1963 r., właściciel: 
Bogdan Pietrzak; 2. miejsce – Wartburg 
311 z 1959 r., właściciel: Paweł Kupiec-
ki; 3. miejsce – Fiat 125p z 1970 r., wła-
ściciel: Włodzimierz Ptaszyński.

Najstarszy pojazd zlotu: Sokół (mo-
tocykl) z 1938 r., właściciel: Jacek Ciesiel-
ski.

Najładniejszy jednoślad: 1. miejsce 
– Sokół z 1939 r., właściciel: Jacek Ciesiel-
ski; 2. miejsce – Junak z 1961 r., właściciel: 
Eugeniusz Bogucki; 3. miejsce – WSK 125, 
właściciel: Marian Bogucki.

Nagroda Wójta: Gaz 67 B z 1943 r., 
właściciel: Dariusz Świniarski.

Puchar Komandora: Polonez z 1986 r.,
właściciel: Tomasz Jesionek.

Zlotowicze oraz goście swoimi głosa-
mi wyłonili również pojazd wyjątkowy: 
była to skorodowana Syrena na Żuku 
Tomasza Graczyka. Puchar wręczono
w Bliznem Jasińskiego.

UG Leszno

25 czerwca, po raz drugi w Lesznie, od-
był się Zlot Pojazdów Zabytkowych. Pod-
czas wydarzenia można było obejrzeć 

Zwierzakowo gminy Leszno
Szukamy domu dla jednego z najspokojniejszych psów świata – Soni. Sunia ma około 4 lat, jest nie-

duża (nie sięga kolan) i bardzo grzeczna. Bardzo wdzięczna i kochana, mocno przywiązuje się do miejsca 
i ludzi. W pierwszym kontakcie jest bardzo nieśmiała, musiała sporo przejść, ale mimo to umie zaufać 
człowiekowi. Towarzystwo innych zwierząt domowych nie robi na niej wrażenia. Na psy nie zwraca 
specjalnie uwagi, z kotami dzieli się posłaniem. Mimo że wygląda niepozornie, potrafi  bronić swego. 
Jest bardzo czystym psem, może zamieszkać w bloku. Została wysterylizowana i zaszczepiona prze-
ciwko wściekliźnie, ma chip. Skoro to najspokojniejszy pies, także dom dla niego przydałby się spokoj-
ny. Sonia będzie doskonałym towarzyszem zarówno dla osoby starszej, jak i rodziny z dziećmi.
Kontakt w sprawie adopcji: 501-227-402 lub 500-459-775.                                     Sylwia Skowrońska
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Egzamin gimnazjalny składał się
z trzech części. W części pierwszej – hu-
manistycznej – gimnazjaliści rozwiązy-
wali zadania z historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie oraz z języka polskiego
(w dwóch odrębnych arkuszach), w części 
drugiej – matematyczno-przyrodniczej

– zadania z przedmiotów przyrodniczych: 
biologii, chemii, fi zyki i geografi i oraz
z matematyki (również w dwóch odręb-
nych arkuszach). W trzeciej części egza-
minu uczniowie rozwiązywali zadania
z wybranego języka obcego nowożyt-
nego albo tylko na poziomie podstawo-

wym, albo na poziomie podstawowym
i rozszerzonym.

Przedstawiamy tabelę porównującą 
osiągnięcia uczniów ze szkół gimnazjal-
nych w Lesznie i Zaborowie na tle gminy, 
powiatu i województwa.

Część egzaminu Zakres 

Średnia 

Gimnazjum

w Zaborowie

Średnia 

Gimnazjum

w Lesznie

Średnia 

w gminie

Średnia 

w powiecie

Średnia 

w województwie

Część humanistyczna
Historia i WOS 61,2% 56,5% 58,0% 61,2% 58,7%

Język polski 76,6% 75% 75,5% 75,4% 72,6%

Część matematyczno-
przyrodnicza

Przedmioty 
przyrodnicze 56,3% 53,8% 54,6% 55,8% 54,0%

Matematyka 56,4% 49,7% 51,9% 53,6% 52,1%

Język obcy nowożytny
(jęz. angielski)

Poziom 
podstawowy 79,4% 63,6% 68,5% 73,4% 67,8%

Poziom 
rozszerzony 56,4% 44% 47,9% 53,4% 59,4%

Język obcy nowożytny
(jęz. niemiecki)

Poziom 
podstawowy 58,0% - - 56,9% 56,5%

Najlepsi uczniowie z naszej gminy otrzymali spe-
cjalne Nagrody Wójta.

Gimnazjaliści dostali tablety hybrydowe z syste-
mem Windows 10, uczniowie szkół podstawowych 
tablety Lenovo. Dyplomy i nagrody wręczali: w Za-
borowie Zastępca Wójta Gminy Leszno Grzegorz 
Banaszkiewicz, w Lesznie Dyrektor Zespołu Szkół Pu-
blicznych Alina Stryczewska. Laureatom serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Laureaci: Natalia Choszczyk – uczennica VI klasy Szkoły Pod-
stawowej w Zaborowie; Tymoteusz Czerwiński – uczeń klasy III 
Gimnazjum w Zaborowie; Anna Piasecka – uczennica VI klasy 
Szkoły Podstawowej w Lesznie; Wojciech Nowicki – uczeń III kla-
sy Gimnazjum w Lesznie.

UG Leszno

Fot. ZSP Leszno, Agnieszka Kowalska
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Dzień Dziecka w Świetlicy w Zaborowie

Z myślą o dzieciach i młodzie-
ży z gminy Leszno jak co roku 
przygotowaliśmy Akcję Lato 
– cykl różnorodnych atrak-
cji, zarówno kulturalnych, jak
i sportowych.

Podczas trzech tygodni trwania akcji 
dwukrotnie byliśmy w kinie: w Cinema 
City na Bemowie obejrzeliśmy fi lm „Gdzie 
jest Dory”, a do Centrum Kultury w Błoniu 
wybraliśmy się na projekcję najnowszego 
obrazu Stevena Spielberga pt. „Bardzo faj-
ny gigant”. Graliśmy w kręgle w Spin City, 

zajrzeliśmy za kulisy Teatru Wielkiego – 
Opery Narodowej, gdzie zwiedziliśmy roz-
maite pracownie artystyczne i magazyn 
kostiumów. Odkryliśmy na nowo jeden
z dobrze nam znanych zakątków Kam-

Akcja Lato 2016
pod patronatem Wójta Gminy Leszno

pinoskiego Parku Naro-
dowego – Granicę, tam 
odwiedziliśmy muzeum
i odbyliśmy spacer ścież-
ką „Skrajem Puszczy”, po-
dziwialiśmy również krajo-
brazy z wieży widokowej. 
Aktywny dzień w Puszczy 
Kampinoskiej zakończy-
liśmy ogniskiem z kiełba-
skami. W Świetlicy w Lesz-
nie gościliśmy aktorów 

Teatru Profi laktyki i Edukacji „Maska” z Kra-
kowa. Artyści zaprezentowali pełen hu-
moru spektakl, a także zorganizowali ani-
macje teatralne pt. „Spotkanie z piratami”. 
Rozmaite zabawy zespołowe, zakończone 

plenerowym pokazem baniek, bardzo po-
dobały się dzieciom.

Wśród innych atrakcji Akcji Lato znala-
zły się wycieczka do warszawskiego zoo 
oraz zwiedzanie Muzeum Motoryzacji
i Techniki w Otrębusach. Ostatni tydzień 
akcji wypełniły wyjazdy na basen połą-
czone z nauką pływania. Wszystkie letnie 
zajęcia, wynikające z harmonogramu, 
uzupełnialiśmy zabawami w Świetlicach 
i w plenerze.

Z aktywnego wypoczynku skorzysta-
ło ponad dwieście dzieci z terenu gminy, 
skupionych wokół świetlic w Lesznie, Czar-
nowie, Łubcu i Zaborowie oraz Zespołu 
Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie.

Krystyna Ziubińska

3 czerwca odbyła się pierwsza impreza z okazji Dnia Dziecka 

w Świetlicy w Zaborowie.

Na dzieci czekały atrakcje, takie jak: malowanie twarzy, zabawy 
taneczne zakończone konkursem, różne zabawy z piłką, kącik do ry-
sowania oraz ognisko z kiełbaskami. Ratownicy medyczni omówili 
zasady udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznego uczestnictwa 
w ruchu, wszyscy mali uczestnicy imprezy otrzymali odblaskowe 
opaski. Nagrody w konkursie tanecznym i odblaski ufundował Wójt 
Gminy Leszno Andrzej Cieślak.

Impreza odbyła się dzięki zaangażowaniu organizatorów: Dyrek-
tor Świetlicy Kai Katy, Prezesa Zaborowianki Tomasza Juskowiaka, 
Klaudii Podgórskiej, Rafała Papiernika i Krzysztofa Pierzchały. Spe-
cjalne podziękowania za włączenie się w przygotowanie Dnia Dziec-
ka kierujemy do Pani Ewy Latoszek, Wiceprzewodniczącej Rady Gmi-
ny i Pani Radnej Marianny Malarowskiej.

UG Leszno
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Podczas Majówki można było wziąć 
udział w akcjach „Uwolnij książkę” i „Po-
dziel się sadzonką”, wykonać badania 
lekarskie – poziomu cukru, poziomu 
hemoglobiny i ciśnienia, poznać zasady 
udzielania pierwszej pomocy dzięki OSP 
w Zaborowie, obejrzeć ciekawe doświad-
czenia chemiczne. Nie zabrakło także 
artystycznych wrażeń: uczestnicy mo-
gli obcować ze sztuką Elżbiety Ostrow-
skiej-Łysak i Pauliny Burzyckiej, obejrzeć 
wystawę prac uczennic z naszej szkoły 
– Aleksandry Skalskiej i Moniki Majcher, 
posłuchać muzyki w wykonaniu zespo-
łów Wiola & David, Ballada, Sami Swoi. 
Majówka była również okazją do posze-
rzenia wiedzy o Kampinoskim Parku Na-
rodowym i dyscyplinie nordic walking.

11 czerwca na terenie Zespołu Szkół Publicznych 
w Zaborowie już po raz 13. odbyła się Majówka 
Zaborowska – impreza integrująca środowisko lo-
kalne. Te coroczne spotkania są doskonałą okazją 
do poznania szkoły w Zaborowie, zaprezentowa-
nia talentów uczniów, zaangażowania nauczycieli, 
rodziców i poznania partnerów szkoły.

XIII Majówka ZaborowskaXIII Majówka Zaborowska

W czasie imprezy moż-
na było poznać tajniki 
działania aloesu przy 
stoisku Forever i moc 
kosmetyków Souvre, za-
głosować na Podwórko 
Nivea i wspaniale bawić 
się podczas animacji.

Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się 
dmuchana zjeżdżalnia, 
ścianka wspinaczkowa, konne przejażdż-
ki, malowanie koszulek i toreb, wspólne 
tworzenie własnej książki, zajęcia z pa-
pieroplastyki i kąciki dla miłośników ksią-
żek. Pracownicy szkoły zadbali o przy-
gotowanie potraw z grilla, a rodzice – 
przepysznych ciast. Frajdą dla prawdzi-

wych łasuchów była 
możliwość skoszto-
wania domowego 
chleba ze smalcem
i ogórkiem. Fani 
sportu mieli okazję 
obejrzeć wspaniały 
Bieg Dzików zor-
ganizowany przez 
grupę Dziki Zabo-
rów oraz zapierają-
cy dech w piersiach 
pokaz karate.

W tych i wielu innych atrakcjach 
można było wziąć udział dzięki Wójtowi 
Gminy Leszno, Radzie Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Zaborowie, fi rmom: Flo-
rimex, Helio, Skynet, Klub Karate Rensei 
Dojo, NZOZ Medicor, GoldFoam, Nieru-
chomości Marcin Burakowski, Grekop, 
Graweruj.pl, PPHU Janusz Pytlakowski, 
OSM Łowicz, Sebex, Gabinet Odnowy 
Biologicznej Gatamax, Biuro Kredytowe 
Ca Express w Lesznie i Agencja Bankowa 
Monetia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy zaangażowali się w organizację tej 
imprezy i zapraszamy na kolejną Majów-
kę Zaborowską!

Liliana de Vacqueret,

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych

w Zaborowie

Fot. Marcin Łada

j żdż
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W spotkaniu, prowadzonym przez Sta-
rostę Warszawskiego Zachodniego Jana 
Żychlińskiego i Radosława Karpińskiego 
– Głównego Specjalistę ds. Sportu, Tury-
styki i Rekreacji PWZ, uczestniczyli przed-
stawiciele samorządów gmin, dyrektorzy 

Dwa miejsca na podium dla gminy Leszno
24 czerwca na terenie Parku Rozrywki Julinek odbyło się spotkanie, 
podczas którego podsumowano wyniki sportowe rywalizacji mię-
dzyszkolnej w powiecie warszawskim zachodnim w roku szkolnym 
2015/2016.

Sukcesy młodych graczy 
Partyzanta

Zawodniczki Partyzanta Leszno Karolina Czyż (ur.
w 2003 r.) i Wiktoria Wisnowska (ur. w 2002 r.), które od 
sezonu 2010 grają razem z chłopcami w roczniku 2002, 
zakwalifi kowały się do kadry Mazowsza młodziczek U-13. 
Obydwie zawodniczki kunsztu piłki nożnej uczył trener 
Grzegorz Gładysz. Karolina Czyż wystąpiła w kadrze Ma-

zowsza MZPN w turnieju półfi -
nałowym kategorii młodziczek 
U-13 kadr wojewódzkich, który 
odbywał się od 9 do 12 czerwca 2016 roku w Łodzi.

Sukces odnieśli także chłopcy z rocznika 2005/06, którzy 
wygrali swoją grupę II ligi orlików i uzyskali awans do I ligi 
młodzików na sezon 2016/17.

Informacje o treningach w sezonie 2016/2017 znajdują 
się na stronie www.kspartyzant.3razyw.pl w zakładce „Ko-
munikaty”. Zapisy bezpośrednio u trenerów i koordynato-
rów.

016 k Ł d i

Zaborowianka 
ogłasza nabór

Zainteresowanych prosimy o kon-

takt w siedzibie klubu przy ul.

J. Kujawskiego 5 w Zaborowie lub 

bezpośrednio z trenerami.

Prezes Tomasz Juskowiak – tel. 
796-226-006.

Trener Seniorów: Mariusz Berliński 
– tel. 734-190-658. Roczniki od 2000. 
TRENINGI: poniedziałki 20.00-22.00; 
wtorki 20.00-22.00; czwartki 20.30-
22.30.

Trener Orlików: Michał Głazow-
ski – tel. 510-419-764. Roczniki 2005, 
2006, 2007. TRENINGI: poniedziałki 
17.00-18.30; środy 17.00-18.30.

Trenerzy Żaków: Rafał Papiernik – 
tel. 513-852-511; Krzysztof Pierzcha-
ła – tel. 664-493-376. Roczniki 2008, 
2009, 2010. TRENINGI: wtorki 18.30-
19.30; czwartki 19.00-20.00.

E-mail: zaborowianka89@hotmail.com

szkół i ośrodków sportowych, a także na-
uczyciele wychowania fi zycznego. Gmi-
nę Leszno reprezentował nauczyciel w-f 
Filip Bąk.

Spotkanie było okazją do podsumo-
wań i wymiany doświadczeń środowi-

ska sportowego w naszym powiecie. 
Wręczono statuetki przyznane w pięciu 
kategoriach: szkoły podstawowe, gimna-
zja, szkoły ponadgimnazjalne, najlepsze 
gminy wśród szkół podstawowych, naj-
lepsze gminy wśród szkół gimnazjalnych. 
Nasza gmina zdobyła II miejsce w kate-
gorii gimnazjów (Gimnazjum w Lesznie) 
i III miejsce w kategorii najlepszych gmin 
wśród szkół gimnazjalnych.

W minionym roku szkolnym Powiat 
zorganizował 65 imprez: 25 w szkołach 
podstawowych, 25 w szkołach gimna-
zjalnych i 15 w ponadgimnazjalnych. 
Przy organizowaniu zawodów powiato-
wych korzystano z obiektów sportowych 
gmin: Ożarów Mazowiecki, Stare Babice, 
Łomianki, Błonie i Leszno.

Klasyfi kacje szkół są dostępne na 
www.pwz.pl w zakładce „Komunikaty or-
ganizacyjne”.

M.Ł.

Seniorzy, Rocznik 2000/2001

Trener: Kamil Matusiak
Kontakt: 505-908-006
Rocznik 2002/2003/2004

Trener: Grzegorz Gładysz
Kontakt: 510-087-702
Rocznik 2005/06

Trener: Sławomir Przygoda
Kontakt: 608-163-927
Koordynator: Piotr Smolarek
Kontakt: 510-796-994

Rocznik 2007/08

Trener: Piotr Smolarek
Kontakt: 510-796-994
Rocznik 2009 i młodsi

Trener: Sławomir Przygoda
Kontakt: 608-163-927
Koordynator: Piotr Smolarek
Kontakt: 510-796-994

Grzegorz Mincberger

Fot. Artur Szymczyk
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I Odjazdowy Bibliotekarz w gminie Leszno

Przejechaliśmy 20 km, polem i la-
sem, zwiedziliśmy dwie biblioteki, 
promowaliśmy wszystkie cztery: gim-
nazjalną i gminną w Lesznie oraz fi lie
w Czarnowie i Zaborowie. Leżąc na 
trawie, słuchaliśmy fragmentów „Więk-
szego kawałka świata” Joanny Chmie-
lewskiej i „Bajek” Jana Sztaudyngera, czy-
tanych z pasją przez Panie: Ewę Skórską
i Mirkę Dymek.

W bibliotece w Czarnowie, która 
świętuje w tym roku 60-lecie istnienia, 
mogliśmy wypożyczyć książkę i po-
częstować się słodkimi bułkami oraz 

4 czerwca grupa miłośników książek i rowerowego szaleństwa 
spotkała się na rajdzie rowerowym „Czytamy w puszczy”,
który odbywał się pod patronatem Wójta Gminy Leszno.

napojami. Najmłodsza czytająca 
uczestniczka rajdu, 7-letnia Zosia, 
wypożyczyła „Franciszka po uszy 
zakochanego”, który okazał się hi-
tem w czasie wspólnego czytania 
na trawie w sąsiedztwie biblioteki 
zaborowskiej.

Podczas przystanku w Zabo-
rowie zwiedziliśmy również po-
mieszczenia, w których w 1943 r. 
znajdował się posterunek Schutz-
polizei. (O szczegółach dotyczą-
cych tragicznej historii tego miej-
sca można przeczytać na stronie

www.akkampinos.pl).
Wszyscy uczestnicy 

brali udział w darmo-
wym losowaniu atrakcyjnych 
nagród ufundowanych przez 
Wójta Gminy Leszno Andrzeja 
Cieślaka i Starostę Powiatu War-
szawskiego Zachodniego Jana 
Żychlińskiego. Każdy uczestnik 
mógł również wybrać książkę z 
koszyka bibliotecznego przy-
gotowanego przez Bibliotekę 
Gminną.

Na zakończenie Dyrektor 
Świetlicy Kaja Kata zaprosiła 
nas na ognisko przy Świetlicy 
w Zaborowie, gdzie mogliśmy 
upiec kiełbaski i posilić się po 
kilkugodzinnej eskapadzie. Był 

to pierwszy, historyczny „Odjazdowy 
Bibliotekarz” w naszej gminie, zdaniem 
uczestników – udany. Pomysłodawczy-
nią i główną organizatorką imprezy 
była Pani Ewa Skórska z Biblioteki Gim-
nazjum w Lesznie, przy współpracy 
z Biblioteką Gminną w Lesznie, Zespo-
łem Sportowo-Rekreacyjnym w Lesz-
nie i Świetlicą w Zaborowie.

Wszystkim uczestnikom i sponso-
rom serdecznie dziękujemy i zaprasza-
my już za rok!

Edyta Przybysławska,

Dyrektor Zespołu

Sportowo-Rekreacyjnego

Powieści neapolitańskie
Eleny Ferrante

Cykl czterech powieści włoskiej autorki 
ukrywającej się pod pseudonimem zdobył 
wielu czytelników w Italii i na całym świecie. Ferrante precy-
zyjnie odmalowuje psychologiczne portrety swoich bohaterek 
– samotnych kobiet. Jej prozę krytycy porównują z twórczo-
ścią norweskiego pisarza Karla Ove Knausgårda. W grudniu 
2015 roku ostatni tom cyklu znalazł się na dorocznej liście 
pięciu najlepszych książek prozatorskich roku „New York Times’a”.
Na neapolitańską tetralogię składają się tytuły: „Genialna przy-
jaciółka”, „Historia nowego nazwiska”, „Historia ucieczki” oraz 
„Historia zaginionej dziewczynki”. Książki można wypożyczać 
w Bibliotece w Lesznie i fi liach – w Czarnowie i Zaborowie.

BIBLIOTEKA POLECA



INFORMATOR GMINY LESZNO    SIERPIEŃ 2016 – 3 (17)

KULTURA

16

„Facecje” na lesznowskiej scenie
Po sukcesie „Ślubów panieńskich”, 

przygotowanych przez uczniów klas 
drugich, postanowiliśmy, przekornie, 
wystawić z gimnazjalistami coś ultra-
nowoczesnego i maksymalnie dla mło-
dzieży. Sięgnęliśmy po „Facecje”: książkę 

SPEKTAKULARNIE, MUZYCZNIE, MULTIMEDIALNIE,
czyli… Teatralny Czerwiec w Lesznie

powstałą w oparciu o fanpage Patryka 
Brylińskiego i Macieja Kaczyńskiego, przy 
której śmialiśmy się nie raz w bibliote-
ce, odkrywając coraz to nowe smaczki. 
„Twórcy popularnego fanpage’a dobiera-
ją się do postaci ze spiżu i wkładają w ich 
usta nieistniejące dialogi, szyte na miarę 

XXI wieku”. „Historia w totalnie nowej sa-
tyrycznej odsłonie”. Zaprawdę, nic dodać, 
nic ująć. Jak by to było, gdyby nieżyjący 
już wielcy tego świata tworzyli i działali 
w Internecie i na Fejsbuku? Mickiewicz 
umieszcza post, że opublikował „Pana 
Tadeusza” i zostaje skrytykowany przez 
Słowackiego i Krasickiego: „Koleżko, idź 
być wieszczem gdzie indziej!”. Do „Kryp-
ty na Wawelu, grupa zamknięta” dołącza 
Słowacki. Prusacy przejmują serwer pod 
Waterloo, na odchodne rzucając Napo-
leonowi: „Pozdro i poćwicz!”. Kopernik 
publikuje zdjęcie okrągłej Ziemi, Galile-
usz „lubi to”, a Inkwizycja rzymska woła: 
„Fake!”, „Photoshop!”.

Wybraliśmy najlepsze, naszym zda-
niem, „kawałki” i przerobiliśmy je na 
scenki, z odpowiednią oprawą muzyczną 
i objaśnieniem dotyczącym niektórych 
sytuacji, wydarzeń i postaci w wyświe-
tlanej prezentacji. Osobny tom należało-
by poświęcić samym przygotowaniom: 
prezentacji, wielokrotnie zmienianej
i przerabianej, oraz teatralnemu zaple-
czu, rekwizytorni i garderobie: dwa-
dzieścia scenek to ponad setka postaci, 
czyli dziesiątki przebrań, dodatków, 
rekwizytów, zmieniających się jak w ka-
lejdoskopie, to chaos w czystej postaci, 
nad którym jednak udało się zapanować. 
Ale to działo się za kulisami. A na scenie
w lesznowskiej Świetlicy przedstawiliśmy 
12 czerwca teatralną „paradę atrakcji”, 
gagów i ukłonów w stronę widza. Czasu 
na przygotowania mieliśmy mało, termin 

Czerwiec to w gimnazjum miesiąc obfi tujący w wydarzenia: zie-
lone szkoły, bierzmowanie, bal klas trzecich, składanie papie-
rów do nowej szkoły i walka o oceny. W tym roku do stałych 
rozrywek czerwcowych dołączyło Euro 2016, a Biblioteka Gim-
nazjum, oprócz współorganizowania „Odjazdowego Bibliote-
karza”, zaplanowała i zorganizowała dwa wieczory teatralne, 12
i 19 czerwca. Pierwszy został przygotowany z ekipą gimnazjali-
stów, drugi z grupą OFFART, działającą przy Świetlicy w Lesznie 
– absolwentami, wspomaganymi przez uczniów klas trzecich.

gagów i u
na przygo

Od lewej: Tomasz Radziejewski, Julia Pilichowska, 
Emilia Florczak, Jakub Toporek
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był wyjątkowo niesprzyjający, w tym 
czasie – oprócz dodatkowych atrakcji
w gminie i okolicach – nasza reprezen-
tacja grała pierwszy mecz na Euro (na 
szczęście zdołaliśmy skończyć na dwa-
dzieścia minut przed spotkaniem), ale 
wszystko udało się fantastycznie.

W projekcie udział wzięli i na etapie 
prób świetnie się bawili miłośnicy i sym-
patycy biblioteki oraz „Facecji” z klas I-III: 
Krystian Balcerzak, Daria Bany, Szymon 
Brzozowski, Jakub Głogowski, Patryk Ja-
giełło, Patryk Kęzik, Alicja Kruk, Wojciech 
Nowicki, Jan Okurowski, Maciej Panasie-
wicz, Franciszek Pieńkos, Maksym Suj-
kowski, Karol Szcześniak i Aleksandra 
Zientarska.

„W ciemności widać najlepiej”
– wg OFFART-u

19 czerwca, czyli tydzień później,
o godz. 19.00 odbyła się premiera sztuki 
przygotowanej przez grupę artystyczną 
OFFART – „W ciemności widać najlepiej”. 
Akcja sztuki rozgrywa się we współcze-
snej Moskwie, w mieszkaniu w centrum 
miasta, do którego przyjeżdżają młodzi 
ludzie z Europy: modelka, wła-
ścicielka stajni, rysownik, biz-
nesmen. Wszyscy zatrzymują 
się u Iriny, młodej dziennikarki 
pracującej w dużej rosyjskiej gaze-
cie, tam też rozgrywa się gros akcji 
sztuki, zaplanowanej i zrealizowanej 
jako widowisko muzyczno-multime-
dialne: z muzyką na żywo, wyświetla-
niem pokazów zdjęć i klimatyczną sceno-
grafi ą.

Z recenzji spektaklu: 
(…) Pozostając przy grze aktorów: są 

doskonali. Widać doświadczenie i dojrza-
łe, profesjonalne wejście w role. Wścibski 
sąsiad to świetnie zagrana postać zaha-
czająca o komedię (jeśli tylko nie zna-
my historii ZSRR i nie zastanawiamy się, 
dokąd tacy poczciwi wujkowie chadzali 
po miłej sąsiedzkiej pogawędce). Warto 
zwrócić uwagę na ciekawą scenografi ę – 
w pierwszej części pokoje damski i męski, 
w drugiej klimatyczna kuchnia. Ważne 
miejsce w spektaklu zajmuje też muzy-
ka: od znanej na całym świecie, poprzez 
rosyjską, aż po polskie covery rosyjskich 
utworów, zagrane przez zespół na żywo 
(tu duuuży ukłon w stronę wokalisty). 
Muzyce towarzyszyły zdjęcia z Moskwy, 
i to nie takie, które Google wyrzuci nam 
na pierwszej stronie; warto zwrócić na nie 
uwagę.

Z kronikarskiego obowiązku do-
noszę, że premiera „W ciemności...” 
miała – mimo upału – pełną widow-
nię, a ekipa aktorsko-muzyczno-
techniczna poradziła sobie nawet
z nieplanowaną (i bardzo nie w porę)
awarią prądu. Jeśli przyjrzeć się 
ekipie dokładniej, to warto zwrócić 
uwagę na wiek zaangażowanych 
osób: ludzie szesnasto-, siedemna-
stoletni na scenie, za konsoletą, na 
zapleczu i przy scenografi i. Z osób 
pełnoletnich dali się zauważyć tyl-
ko zaproszeni muzycy... oraz pani 
reżyser (tudzież scenarzysta, au-
torka sztuki i tłumaczka rosyjskich 
piosenek). Wprawdzie – pozostając
w moskiewskich klimatach – „w cza-
sie rewolucji szesnastoletni dowo-
dzili pułkami” (A. Rybakow, „Dzieci 
Arbatu”), ale w naszych realiach 
robi to spore wrażenie. 

[Marta Bartnicka]

wsparcie, pomoc i wyrozumiałość, Pani 
Krystynie Ziubińskiej za dofi nansowanie, 
udostępnianie sali i akceptację naszych 
działań, Panu Robertowi Kubikowi za se-
sję fotografi czną do „Ciemności”, zdjęcia 
z prób „Facecji” i scenografi ę do „Facecji”, 
a także Pani Beatce Brzozowskiej i Panu 
Marcinowi Brzozowskiemu z cukierni/ka-
wiarni „Dwie Babeczki” za pomoc, wspar-
cie i słodkie czasoumilacze.

Dziękujemy również naszym wiernym 
widzom i do zobaczenia w nowym, je-
siennym sezonie teatralnym!

Ewa Skórska, 

Bibliotekarz Gimnazjum ZSP w Lesznie

Fot. Robert Kubik

najlepiej .
współcze-

w centrum
ją młodzi
ła-

ą 
rki
aze-
akcji
wanej 
ultime-
yświetla-
ną sceno-

ktorów: są
e i dojrza-

Wścibski
W projekcie udział wzięli: Wiktor Bar-

gieł, Jan Brajczewski, Marcin Brzozowski, 
Natalia Cholewa, Emilia Florczak, Patryk 
Jagiełło (w podwójnej roli aktora i wo-
kalisty), Natalia Małkińska, Filip Jakubik, 
Patryk Kęzik, Artur Kanclerz, Jakub Krze-
miński, Wojciech Nowicki, Julia Pilichow-
ska, Tomasz Radziejewski, Jakub Toporek 
oraz Filip Toporek (w podwójnej roli akto-
ra i lidera zespołu muzycznego).

***
Ekipa teatralna gimnazjum, grupa

OFFART i bibliotekarz serdecznie dzię-
kują: Urzędowi Gminy Leszno za plakaty 
i warstwę informacyjną, Pani Dyrektor 
ZSP w Lesznie Alinie Stryczewskiej za 

Od lewej: Jan Brajczewski,
Patryk Jagiełło, Natalia Małkińska
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Podczas koncertu wystąpiło pięć zespołów prezentujących folklor
z różnych stron świata: „Coros y Danzas de Cieza” z Hiszpanii, „Craisorul” 
z Rumunii, „Vihorlat” ze Słowacji, „Bereginja i Wołyniańka” z Ukrainy oraz 
„Ożarowiacy” z Ożarowa Mazowieckiego (którzy wystąpili dwukrotnie, 
reprezentując różne regiony Polski).

Festiwal otworzył 
Zastępca Wójta Gmi-
ny Leszno Grzegorz 
Banaszkiewicz, który 
wręczył również arty-
stom podziękowania 
za udział w impre-
zie. Całość spotkania 
prowadziła Dyrektor 
Świetlicy w Lesznie 
Krystyna Ziubińska.

– Kultura nie zna 
podziałów, a spotka-
nie przy muzyce i tań-

cu sprawia, że wszyscy czujemy się szczęśliwi – powiedziała Dyrektor 
Ziubińska. – Prawdą jest bowiem, że muzyka łagodzi obyczaje.

Warto docenić nie tylko piękne stroje tancerzy, ale także ich wyso-
ki kunszt taneczny. 

Na zakończenie Festiwalu artystom podziękowanie za piękne wy-
stępy złożył Lesław Kuczyński, Przewodniczący Rady Gminy Leszno.

Tegoroczny Festiwal Folkloru trwał w naszym powiecie od 3 do 7 
sierpnia. Artyści wystąpili w Lesznie, w Błoniu, Płochocinie i Ożarowie 
Mazowieckim. Głównym organizatorem Festiwalu był Dom Kultury 
„Uśmiech” w Ożarowie Maz. Patronat nad imprezą objął Burmistrz 
Ożarowa Maz. Paweł Kanclerz, a jednym ze współorganizatorów był 
Powiat Warszawski Zachodni.

Koncertowi w Lesznie towarzyszył jarmark rękodzieła artystyczne-
go przygotowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu.

Tekst i fot. Marcin Łada

6 sierpnia w Lesznie gościliśmy artystów z pięciu 
państw świata, biorących udział w IV Międzynaro-
dowym Festiwalu Folkloru. Nasza gmina już po raz 
drugi była współorganizatorem tego wydarzenia.

żż i śli

IV Międzynarodowy Festiwal Folkloru
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www.filharmonia.pl    
Filharmonia Narodowa zastrzega sobie możliwość zmiany programu i wykonawców  

www filharmonia pl

Patronat medialny

Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak i Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński zapraszają na koncert chóralny

z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, który odbędzie się w niedzielę 16 października 2016 roku, o godz. 13.00,

w kościele pw. św. Anny w Zaborowie.

W programie koncertu znajdą się utwory: Gaude Mater Polonia; Ego sum pastor bonus (Wacława z Szamotuł); Haec dies,
O gloriosa Domina (M. Zieleńskiego); Msza C-dur KV 317 Koronacyjna (W.A. Mozarta); Alleluja z oratorium Mesjasz (G.F. Händla).

Wykonawcy: Chór Filharmonii Narodowej, Kazimierz Bukat (dyrygent), Roman Szlaużys (organy), Inga Poškutè (sopran), 
Joanna Gontarz (alt), Tomasz Warmijak (tenor), Krzysztof Chalimoniuk (bas). Koncert poprowadzi: Tomasz Szuran.

Honorowy patronat nad koncertem objął Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.   WSTĘP WOLNY!

Zaproszenie na koncert

Koncert na 1050-lecie Chrztu Polski
12 czerwca w kościele pw. Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela w Lesznie wystąpił Chór Filharmonii Na-
rodowej pod dyrekcją Kazimierza Bukata.

występował m.in. w medio-
lańskiej La Scali. Zespołem 
dyrygowali wybitni mistrzo-
wie batuty, wśród nich: Witold 
Lutosławski, Henryk Czyż, Ka-
zimierz Kord. Repertuar Chóru 
obejmuje ponad 400 dzieł ora-
toryjnych, szczególne miejsce 
zajmuje w nim muzyka polska.

Podczas koncertu w Lesznie usłysze-
liśmy utwory: Gaude Mater Polonia; Ego 
sum pastor bonus (Wacława z Szamotuł); 
Haec dies, O gloriosa Domina (M. Zieleń-
skiego); Msza C-dur KV 317 Koronacyjna 

(W.A. Mozarta); Alleluja z ora-
torium Mesjasz (G.F. Händla). 
Jako soliści wystąpili: Inga 
Poškutè (sopran), Joanna Gon-
tarz (alt), Tomasz Warmijak (te-
nor) i Krzysztof Chalimoniuk 
(bas). Koncert prowadził To-
masz Szuran.

Honorowy patronat nad 
koncertem objął Jego Eksce-
lencja Ksiądz Arcybiskup Sta-
nisław Gądecki, Metropolita 

Poznański, Przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski. Wydarzenie zorga-
nizowano w ramach ogólnopolskiego 
programu „Chrzest 966” Narodowego 
Centrum Kultury, z okazji 1050. rocznicy 
Chrztu Polski. Głównym organizatorem 
koncertu był Wójt Gminy Leszno, przy 
wsparciu Starosty Warszawskiego Za-
chodniego i Fundacji Filharmonii War-
szawskiej.

Dziękujemy Panu Marcinowi Lewic-
kiemu, mieszkańcowi naszej gminy, za 
pomoc w organizacji koncertu.

KONCERT ZOSTANIE POWTÓRZONY 
16 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU W KOŚCIELE 
W ZABOROWIE. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

M.Ł.

Chór powstał w 1953 r. Prowadzi mię-
dzynarodową działalność artystyczną, 




