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Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą
Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie województwa mazowieckiego suszy,
istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych.
Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Leszno, pokój nr 27, jak również
na stronie internetowej www.gminaleszno.pl
Do wniosku o szacowanie strat dołączyć należy kserokopię aktualnego wniosku o płatności
bezpośrednie, w celu potwierdzenia informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.
Wnioski należy składać do 13 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leszno w pokoju nr 27 w godzinach
pracy Urzędu (tj. poniedziałek w godzinach od 8.00 do 17.00, wtorek – piątek od 8.00 do 16.00).

Wniosek o dofinansowanie na wymianę kotłów grzewczych
w gospodarstwach domowych
6 czerwca 2018 r. Urząd Gminy Leszno
złożył wniosek o dofinansowanie projektu na wymianę urządzeń grzewczych
ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych pt. Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń
grzewczych na terenie Gminy Leszno.
Inwestycja polegać będzie na wymianie źródeł ciepła o niskiej sprawności na automatyczne kotły na biomasę i gazowe. Przedmiotem projektu jest też wybudowanie instalacji urządzeń pomp ciepła,
fotowoltaicznych oraz solarnych na obiektach mieszkalnych. Zakup kotłów grzewczych realizowany będzie przez Gminę, pod warunkiem otrzymania dofinansowania
ze strony Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Wymiana kotłów może istotnie przyczynić się do ograniczenia „niskiej emisji” zanieczyszczeń, a wskutek tego do redukcji emisji smogu i poprawy jakości powietrza.
W okresie od 26.03.2018 r. do 13.04.2018 r. mieszkańcy gminy mogli złożyć deklarację uczestnictwa w programie, w tym okresie wpłynęły 22 deklaracje z czego zakwalifikowało się 18. Pięć urządzeń grzewczych zostanie zastąpione kotłami na biomasę,
zaś 13 na kotły gazowe. Sześć osób wyraziło chęć założenia w swoich domostwach
instalacji fotowoltaicznych, 2 – instalacji solarnych oraz jedna – pompę ciepła.
Deklarujemy, że mimo dość małego zainteresowania tym projektem ze strony
mieszkańców w przyszłym roku również podejmiemy starania, by ponownie pozyskać środki na wymianę kotłów.
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Z prac Rady Gminy Leszno
W dniu 21 marca 2018 r. odbyła się XLV sesja Rady Gminy Leszno, na której podjęto następujące uchwały:
• Uchwała Nr XLV/258/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018-2025;
• Uchwała Nr XLV/259/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2018;
• Uchwała Nr XLV/260/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
• Uchwała Nr XLV/261/2018 w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku
długoterminowego kredytu;
• Uchwala Nr XLV/262/2018 w sprawie podziału gminy Leszno
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu;
• Uchwała Nr XLV/263/2018 w sprawie podziału gminy Leszno
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
• Uchwała Nr XLV/264/2018 w sprawie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie za 2017 r.;
• Uchwała Nr XLV/265/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opła-

•
•
•
•
•

ty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości położonej w Lesznie
przy ulicy Fabrycznej;
Uchwała Nr XLV/266/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia;
Uchwała Nr XLV/267/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania
Komisji Rewizyjnej za rok 2017 i planu pracy na 2018 rok;
Uchwała Nr XLV/268/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdań
z działalności Komisji za 2017 rok;
Uchwala Nr XLV/269/2018 w sprawie przyjęcia planów pracy
Komisji na rok 2018;
Uchwała Nr XLV/270/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Leszno dla publicznych i niepublicznych: szkół,
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego;

W dniu 25 kwietnia 2018 r. odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Leszno, na której podjęto następujące uchwały:
• Uchwała Nr XLVI/271/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018-2025;
• Uchwała Nr XLVI/272/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2018;
• Uchwała Nr XLVI/273/2018 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina
Leszno;
• Uchwała Nr XLVI/274/2018 w sprawie określenia wysokości
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w cza-

•

•
•
•

sie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania wychowania
i opieki;
Uchwala Nr XLVI/275/2018 w sprawie planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Leszno;
Uchwała Nr XLVI/276/2018 w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2018 roku;
Uchwała Nr XLVI/277/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy Leszno;
Uchwała Nr XLVI/278/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy Leszno.

W dniu 23 maja 2018 r. odbyła się XLVII sesja Rady Gminy Leszno, na której podjęto następujące uchwały:
• Uchwała Nr XLVII/279/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018-2025;

• Uchwała Nr XLVII/280/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2018.

Zachęcamy mieszkańców Gminy do skorzystania z dofinansowania do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów
W tym roku zabiegi wykonują dla nas lekarze z Centrum
Weterynaryjnego w Sochaczewie przy ul. Długiej 1/1a.
Kwota jaka pozostaje do zapłaty przez właściciela zwierzaka, wynosi:
• sterylizacja samicy psa 125,00 zł
• kastracja psa 90,00 zł
• sterylizacja kotki 60,00 zł
• kastracja kota 35,00 zł
• oznakowanie elektroniczne psów (chip) jest nieodpłatne

Dofinansowanie dotyczy wyłącznie zabiegów kastracji/
sterylizacji. Dodatkowe koszty wynikające z zakupu kołnierza
lub ubranka pooperacyjnego ponosi właściciel zwierzęcia.
Osoby zainteresowane dofinansowaniem do zabiegów
sterylizacji i/lub kastracji zapraszamy po zaświadczenie
do Urzędu Gminy w Lesznie, pokój nr 23.
Dofinansowujemy przez cały rok! Pamiętaj: sterylizując zapobiegasz bezdomności i chronisz zdrowie swojego pupila!

3

4

Z GMINY

Inwestycje
– Pomimo trudności występujących na rynku budowlanym, udaje się sukcesywnie realizować zaplanowane inwestycje,
których celem jest poprawa komfortu życia mieszkańców. Wszystkie działania mają na celu zapewnienie stałego
i zrównoważonego rozwoju naszej małej ojczyzny – powiedział Wójt Gminy Leszno.
– Gmina, by funkcjonować sprawnie, musi rozwijać się równomiernie w każdej dziedzinie.

Trwa budowa targowiska „Mój Rynek” w Lesznie. Prace biegną zgodnie z umową. Roboty polegają na budowie wiaty
handlowej wraz z zapleczem sanitarnym, a także budowie
parkingu z miejscami postojowymi. Zakładamy, że handel
na nowym targowisku rozpocznie się w końcówce września.

fot. julia hałubicka

Podpisane zostały umowy na modernizację drogi we wsi Grądy od ul. Topolowej do skrzyżowania z ul. Podleśną. I etap modernizacji zostanie zrealizowany do 30 października 2018 r. i obejmować będzie m.in. wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów i dojść do
posesji, ustawienia krawężników ulicznych i oporników zjazdów i dojść do posesji. Do nieograniczonego przetargu zgłosił się tylko
jeden wykonawca, którego oferta przewyższała zakładane koszty o 622 770 zł. W związku z tym Rada Gminy Leszno zgodziła się
na dołożenie środków na realizację tej inwestycji. Modernizację wykonywać będzie firma „BUD-BRUK” Zakład Robót Drogowych
z Pruszkowa.

Rozstrzygnięty został przetarg na modernizację
dróg w miejscowości Powązki i Kępiaste. W ramach tej modernizacji wykonane zostaną nakładki
asfaltowe o długości ponad 400 m. Urząd Gminy
ogłosił również przetarg na modernizację ul. Lipowej w Lesznie. Termin składania ofert mija 2 lipca.
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fot. julia hałubicka

fot. julia hałubicka
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Ogłoszony został przetarg na modernizację ul. Sosnowej w Lesznie. Do Urzędu Gminy wpłynęła jedna oferta, której wartość przekracza zaplanowane środki o 86 577,20 zł. Mam nadzieję, że Rada Gminy zdecyduje się na dołożenie środków – komentuje Wójt
Gminy Leszno Andrzej Cieślak. – Modernizacja ma objąć wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

W ramach modernizacji dróg gminnych czeka nas jeszcze remont ul. Kwiatowej w Wyględach i ul. Sokołowskiej w Lesznie. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało decyzję w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń
wodnych we wsi Wyględy, które było niezbędne przy tworzeniu dokumentacji projektowej. Decyzja jest już prawomocna, tym
samym rozpoczęła się procedura związana ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatu
Warszawskiego Zachodniego.

Zostały podpisane umowy 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. Niestety w związku z przedłużającym się terminem realizacji zamówionych
słupów, termin wykonania inwestycji został przedłużony do końca sierpnia. 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. Przetarg na budowę punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków został unieważniony
z powodu kosztów przewyższających zakładane.

Z G MI N Y
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fot. mł

Zaplanowane na rok bieżący budowy sieci wodociągowej w ul. Poziomkowej w Wyględach, ul. Chabrowej i ul. Kasztanowej w Wilkowej Wsi oraz na terenie sołectwa Powązki zostały już zrealizowane. Trwa budowa sieci wodociągowej w ul. Widokowej w Lesznie. W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową wraz z niezbędnymi urządzeniami.

Gminna strefa turystyki i wypoczynku w Szymanówku

fot. julia hałubicka

fot. julia hałubicka

Trwa również budowa gminnej strefy sprawnościowo-zręcznościowej w Zaborowie oraz gminnej strefy turystyki i wypoczynku
w Szymanówku. Obiekt w Zaborowie zostanie oddany do użytku do końca czerwca, zaś zgodnie z umową gminna strefa turystki
i wypoczynku w Szymanówku ukończona zostanie do końca sierpnia. Mam nadzieję, że z obiektu w Szymanówku będzie można
korzystać już w wakacje – mówi Wójt Gminy.

fot. julia hałubicka

Z GMINY

fot. julia hałubicka
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Gminna strefa sprawnościowo-zręcznościowa w Zaborowie

fot. julia hałubicka

Trwają również prace związane z gospodarką komunalną.
Modernizowane są budynki w Gawartowej Woli, gdzie wyremontowany zostanie dach, a także przy ul. Błońskiej w Lesznie, gdzie zakres prac obejmuje m.in. roboty wykończeniowe
parteru i poddasza, docieplenie ścian zewnętrznych, roboty
instalacyjne – sanitarne i elektryczne oraz zagospodarowanie
terenu.

Sukcesywnie realizowane są zadania sołeckie, których zakres został określony indywidualnie przez każde sołectwo.

W ywiad numeru
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Jedyne takie muzeum…
Na terenie naszej gminy,
w Feliksowie, powstaje Muzeum Misji
Zagranicznych Wojska Polskiego.
Jego twórcą jest Pan Jacek Roszkowski,
który organizuje tę placówkę razem
z żoną Katarzyną i dwoma synami.
Muzeum w Feliksowie będzie
placówką prywatną, jednak podobnie
jak w muzeach państwowych
poświęconych wojskowości,
jego misją stanie się popularyzowanie
wiedzy na temat Wojska Polskiego,
a głównie udziału naszych żołnierzy
w misjach zagranicznych
– od lat pięćdziesiątych XX wieku,
aż do czasów współczesnych.
– Tworzy Pan bardzo oryginalne miejsce. Będzie to prawdopodobnie pierwsze
w Polsce prywatne muzeum poświęcone
misjom zagranicznym Wojska Polskiego?
– To prawda. Istnieją w Polsce sale tradycji poświęcone misjom zagranicznym
np. w Centrum Weterana w Warszawie
i na terenie jednostki wojskowej Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
w Kielcach, ale takiego muzeum jak nasze,
jeszcze nie ma. W tamtych placówkach są
pewne ograniczenia dla zwiedzających,
trzeba chociażby uzyskać pozwolenie
na wejście do jednostki. W naszym muzeum będzie inaczej, jesteśmy bardziej
otwarci dla zwiedzających. Wszystkie eksponaty będzie można dotknąć, dokładnie
obejrzeć. Pragnę dodać, że ekspozycję
udostępnimy dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie.
– Co będzie można zobaczyć w Muzeum w Feliksowie?
– Prawie wszystko to, co jest związane
z działaniami polskich żołnierzy na mi-

sjach wojskowych poza granicami kraju.
A zatem mundury, oporządzenie wojskowe, naszywki związane z poszczególnymi
misjami, medale, odznaczenia, a nawet
uzbrojenie, które będziemy pokazywali
w formie przekrojów.
– Czy z tej broni da się postrzelać?
– Nie mamy takich planów. Z naszego
uzbrojenia nie można strzelać. Można natomiast dokładnie zobaczyć, jak działają
mechanizmy karabinu czy pistoletu. Broń
to przekroje fabryczne, w wielu miejscach
przepiłowana, widać jej wnętrze i przez
to nadaje się jedynie do celów poznawczo-szkoleniowych. Osobom zainteresowanym strzelaniem polecam strzelnice
sportowe, wiem że już niebawem uruchomiona zostanie strzelnica w Ołtarzewie,
planujemy nawiązanie z nią współpracy.
Również Ministerstwo Obrony Narodowej opracowuje program budowy strzelnic w każdym powiecie. Myślę zatem,
że przed zagadnieniami proobronnymi
związanymi z wojskiem i rekreacją spor-

tową związaną z bronią, zapala się u nas
stopniowo zielone światło.
– Jak zrodziło się Pana zainteresowanie
sprawami wojska?
– Powstało wiele lat temu, zainteresowałem się wojskowością jeszcze, kiedy byłem uczniem szkoły podstawowej.
Wybraliśmy się kiedyś z ojcem w rejon
Twierdzy Modlin, zobaczyłem wówczas,
po raz pierwszy, forteczne zabudowania,
mury pamiętające czasy carskie, obiekty
związane z wojskiem… I tak stopniowo,
zacząłem czytać książki historyczne, chodzić na giełdy staroci, spotykać kolekcjonerów, a później tworzyć kolekcję mundurów i innych przedmiotów związanych
z misjami WP. Skontaktowałem się także
z Muzeum Wojska Polskiego, a później
z Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach
Reymontowskich, któremu dyrektorował
Jerzy Murgrabia. Nawiązałem także kontakt z Muzeum Bitwy nad Bzurą i jego
dyrektorem Maciejem Wojewodą. Te instytucje były i są prawdziwymi kopalniami
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wiedzy. Bardzo pomocna w moich zainteresowaniach okazała się także współpraca
z miłośnikami historii Polski i Wojska Polskiego w Zrzeszeniu Weteranów Działań
Poza Granicami Państwa i w Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
Jestem członkiem obu tych organizacji.
Warto wiedzieć, że zrzeszają one nie tylko
żołnierzy i oficerów, ale także osoby spoza
wojska, które kochają mundury i potrafią
skutecznie działać na rzecz tego środowiska.
– Za mundurem panny sznurem – mówiło się kiedyś…
– Nie tylko panny, mundur od wieków
miał przyciągać do armii mężczyzn, którzy
cieszyli się z tego, że jako wojskowi są podziwiani przez kobiety. Oglądając źródła
historyczne widzimy, jak piękne były mundury napoleońskich ułanów, czy chociażby
polskie mundury przedwojenne. Zdarzało
się, że mundury dla wojska projektowali
najlepsi twórcy mody, czego niechlubnym
przykładem jest chociażby firma Hugo
Boss, szyjąca mundury m.in. dla SS. Mun-

dury żołnierzy polskich na misjach, były
już nieco inne, ale także dodawały żołnierzom animuszu. W muzeum w Feliksowie
zobaczycie Państwo pełen ich wachlarz,
od umundurowania żołnierzy z pierwszej
misji w Korei 1953 r., aż po czasy współczesne. Od lat pierwszej misji upłynęła już
cała epoka, od tkaniny moro zupełnie nienadającej się do warunków tropikalnych,
aż do gore-texów i najnowszych specjalnych tkanin przeznaczonych dla tropików.
– Jakie zmiany następują w tej dziedzinie?
– Dzisiejsze mundury polowe polskich
żołnierzy na misjach wykonywane są
przy zastosowaniu najnowszych technologii. Wojsko stale wprowadza jakieś
zmiany, nawet obecnie żołnierze testują
nowe przewiewne mundury w warunkach
tropikalnych, często zapinane na rzepy,
a nie guziki i bez naramienników, którymi
można o coś zahaczyć. Dla załóg czołgów
i innych wozów bojowych Inspektorat
Wsparcia Sił Zbrojnych zlecił zastosowanie
tkanin niepalnych z mocnym uchwytem,

za który można w razie potrzeby wyciągnąć żołnierza z wnętrza wozu. W dziedzinie mundurów i uzbrojenia następuje
stały rozwój i będziemy przemiany te pokazywać w muzeum w Feliksowie.
– Jak wielu polskich żołnierzy brało
udział w misjach wojskowych?
– Ich liczbę od lat pięćdziesiątych szacuję na 100 tys. Obecnie instytucje państwowe w sposób kompleksowy zajmują
się podsumowaniem tego okresu. Np. 28
maja br. zaplanowano w Kielcach konferencję poświęconą jubileuszowi 65 lat
udziału Wojska Polskiego w misjach i operacjach pokojowych ONZ. Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań
dotyczących misji i operacji pokojowych
organizowanych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podczas
takich spotkań chodzi także o wymianę
poglądów dotyczących skuteczności zagranicznych przedsięwzięć w aspekcie
kształtowania bezpieczeństwa międzynarodowego. Organizatorami konferencji są:
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicz-

W ywiad numeru

nych w Kielcach, Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii
Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
i Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, a zatem wiele poważnych
instytucji zajmuje się tym zagadnieniem.
– Uczestniczy Pan w takich wydarzeniach?
– Oczywiście, mimo że Muzeum Misji
Zagranicznych w Feliksowie jest jeszcze
w fazie organizacji, uczestniczę od kilku
lat w wielu miejscach na terenie Polski
w konferencjach naukowych, spotkaniach
weteranów, a także w różnorodnych festynach i innych imprezach masowych. Wszędzie tam promuję gminę Leszno i jeśli jest
to możliwe, przedstawiam ekspozycję
z naszego muzeum. Również mieszkańcy
lesznowskiej gminy, oglądali już kilkukrotnie moją kolekcję mundurów podczas cyklicznych imprez m.in.: w czasie „Majówki
w Zaborowie” i „Crossu z historią w tle”
w Gościńcu Julinek. Ekspozycja muzeum
zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy, zarówno dzieci
jak i osób dorosłych. Wzmacnia to moją
chęć działania, jeśli chodzi o utworzenie
placówki muzealnej. Buduję ją bowiem
samodzielnie, bez żadnych funduszy zewnętrznych, co oczywiście, jak się Państwo domyślacie, nie jest łatwym zadaniem. Za moją dotychczasową działalność otrzymałem już wiele podziękowań
i gratulacji, jak chociażby podziękowanie
od Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i tytuł Członka Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.
To również dodaje mi sił do dalszej pracy.
– Skąd pozyskuje Pan eksponaty?
– Eksponaty do naszej placówki przekazują uczestnicy misji, weterani, a czasami
ich rodziny pośmiertnie, jako pamiątki
po bliskich. Tylko niektóre mundury są rekonstruowane. Większość pochodzi z au-

tentycznych misji wojskowych, z każdym
z nich wiąże się jakaś historia, a czasami
nawet tragedia…
– Czy wielu żołnierzy zginęło na misjach?
– Przez te wszystkie lata – 120, wielu odniosło także poważne obrażenia,
nie wspominając już o stresie bojowym.
W ostatnim czasie powstał ciekawy film
obrazujący działalność polskich żołnierzy
na misji w Iraku pt. „Karbala”. Film mówi
o najdłuższej bitwie polskiego żołnierza
w powojennych czasach. Trwała ona 4 dni.
Żołnierze utrzymali swoje pozycje, wykazali się niezwykłą dzielnością i męstwem.
Wykonali zadanie. W tej bitwie nikt z Polaków nie zginął, mieli dużo żołnierskiego
szczęścia. Na innych misjach bywało inaczej, ginęli saperzy, ginęli żołnierze w patrolach i w innych wypadkach. Na terenie
muzeum w Feliksowie powstanie pomnik
upamiętniający poległych na misjach. Myślę, że warto, aby zwiedzający zawsze oddawali hołd tym, którzy polegli w służbie
światowego pokoju.
– Która z misji była najtrudniejsza?
– Ludzie często zadają mi to pytanie.
Na pewno jednymi z najtrudniejszych były
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misje w Afganistanie i Iraku. Jednak weterani mówią, że każda misja jest trudna,
każda w inny sposób. Tam nie ma łatwych
zadań. Zarówno na misjach pokojowych jak
i stabilizacyjnych giną żołnierze, codziennie
narażają swoje zdrowie i życie. Zadaniami
muzeum, oprócz katalogowania i gromadzenia zbiorów związanych z misjami WP,
jest prowadzenie edukacji młodzieży. Będziemy przytaczać historie opowiadane
przez weteranów, aby ukazywać realistyczny obraz służby żołnierzy poza granicami
państwa i opowiadać o tym, jak zmieniała
się ona na przestrzeni wielu lat.
– Kiedy planuje Pan otwarcie Muzeum
w Feliksowie?
– Pracy jest jeszcze wiele, ale chciałbym muzeum otworzyć w tym roku, jest
to bowiem szczególny rok 100. rocznicy
odzyskania Niepodległości Polski. Mam
nadzieję że nastąpi to na przełomie września i października. O dokładnej dacie uruchomienia naszej placówki powiadomię
Państwa za pośrednictwem Urzędu Gminy
w Lesznie i prasy lokalnej. Już dziś wszystkich serdecznie zapraszam!
Z Dyrektorem Muzeum Misji Zagranicznych
Wojska Polskiego w Feliksowie Jackiem Roszkowskim rozmawiał Marcin Łada.

Misje Wojskowe dziś
W 2017 r. Wojsko Polskie brało udział w 13 misjach zagranicznych –
siedmiu NATO-wskich (w Afganistanie, Kosowie, na Łotwie, w Rumunii
i państwach bałtyckich oraz szkoleniowej na Ukrainie i misji dowodzenia
Stałym Zespołem Sztabowym), trzech prowadzonych przez Unię Europejską (w Gruzji, Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Środkowej Afryki),
dwóch koalicyjnych (w Kuwejcie i Iraku) oraz jednej bilateralnej – szkoleniowej na Ukrainie. Od początku bieżącego roku mandat kontyngentu
polskiego w Rumunii obejmuje także Bułgarię. W lutym tego roku kontyngent Wojska Polskiego dołączył zaś do trwającej od 2015 r. misji unijnej Sophia na Morzu Śródziemnym. Oficerowie i funkcjonariusze polscy
uczestniczą ponadto w unijnych misjach na Ukrainie, w Mołdawii oraz
w operacji morskiej u wybrzeży Somalii.
Dane MSZ
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V Cross z historią

Fot. marcin łada

Fot. marcin łada

12 maja 2018 roku już po raz piąty mieliśmy zaszczyt gościć naszych mieszkańców
i osoby z całej Polski a także kilku gości z zagranicy na wyjątkowej imprezie w scenerii
„Gościńca Julinek” i Kampinoskiego Parku
Narodowego. W tym roku Fundacja Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska przedstawiła Inscenizację historyczną sięgającą
do roku 1812 i prowadzącą kolejno przez
cały wiek aż do 1944 roku. Diorama obrazująca obozowisko partyzanckie, żołnierzy
Księstwa Warszawskiego, carskich żołnierzy,

niemiecki sztab polowy i z pewnością dodały
klimatu całej imprezie. Dzieci mogły wsiąść
na konie, potrzymać broń z różnych okresów
historycznych, zwiedzić wozy bojowe, zrobić
zdjęcia z malowniczo ubranymi rekonstruktorami, poznać harcerzy i harcerki ZHR. Dominowała oryginalna kuchnia węgierska, ale
można był spróbować zupy i spaghetti z Pierogarni w Babicach, kiełbasek OSP Podpalacz i pysznych domowych ciast. Byli z nami
weterani walk w Puszczy Kampinoskiej.
Na ich cześć przedszkolaki i dzieci ze SP
w Lesznie zaprezentowały programy artystyczne. Przebrane w ludowe stroje wolontariuszki wręczyły bohaterom pamiątkowe
medale i róże ufundowane przez Kwiaciarnię
„E. W. Winniccy” w Lesznie. Dzieci i młodzież
rywalizowały w 10 Małych Biegach Pamięci.
Goście honorowi dekorowali zwycięzców
biegu głównego i biegów dziecięcych
oraz laureatów konkursów.
W tym roku po raz pierwszy w ramach
Crossu z historią odbył się Rajd Nordic
Walking bez elementu rywalizacji, jedynie
z orientacyjnym pomiarem czasu.
Byli z nami wiceambasador Węgier
– dr Pál Attila Illés, płk. Ryszard Dorf – Sekretarz Zarządu Głównego Światowego Związ-

ku Żołnierzy Armii Krajowej, Paweł Białecki
Wicestarosta PWZ, Sebastian Wardziak –
Zastępca Wójta Gminy Kampinos, Andrzej
Cieślak Wójt Gminy Leszno – główny organizator i sponsor imprezy, Jagoda Sowińska
– Dyrektor SOSW w Lesznie, Mirosław Markowski – Dyrektor Kampinoskiego Parku
Narodowego Barbara Strużyna – Członek
Rady Nadzorczej BIO PLANET SA, Aleksandra Niwińska – czołowa ultramaratonka,
wicemistrzyni świata z 2017 r., Marcin Łada
– zastępca Prezesa Związku Oficerów Rezerwy RP, Alicja Badowska – Dyrektor
SP w Lesznie, Marta Słomka – Wicedyrektor SP w Zaborowie, Małgorzata Superek
– Dyrektor Przedszkola w Lesznie, Małgorzata Markiewicz z ramienia Dyrektora
Przedszkola w Zaborowie, Iwona Zielak
– Kierownik ŚDS w Łubcu, Bożena Sulik –
Dyrektor Biblioteki Gminnej w Lesznie, Stanisława Rzymka – Dyrektor Świetlicy w Łubcu, Magdalena Czekała – Dyrektor Świetlicy
w Czarnowie. Odwiedzili nas również
kpt. Joanna Pajkowska – najwybitniejsza
polska żeglarka wraz z mężem kpt. Aleksandrem Nebelskim, również utytułowanym
żeglarzem, Andrzej Radzikowski czołowy
ultramaratończyk – mistrz świata 2016 r.,
zwycięzca legendarnego Spartathlonu Ultra Race, czyli liczącego 246 km bieg z Aten
do Sparty oraz Jacek Domański – wybitny
polski aktor.
Nagrody ufundowali: Wójt Gminy Leszno,
Firma Bio Planet SA, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Obozy Górskie,
Związek Oficerów Rezerwy RP, Niepodległa.pl
Pogoda jak zawsze dopisała i spędziliśmy razem naprawdę dobry dzień. Bardzo
dziękuję wszystkim koordynatorom i wolontariuszom, strażakom, pracownikom
UG, ZSR, SOSW, SP w Lesznie i Przedszkola
w Lesznie, bez zaangażowania których impreza nie mogłaby się odbyć.
Edyta Przybysławska,

Fot. julia hałubicka

Fot. marcin łada

Dyrektor V Crossu z historią w tle

Fot. marcin łada
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ZWYCIĘZCY W POSZCZEÓLNYCH KATEGORIACH:
OPEN MĘŻCZYŹNI
1 BARANOW Łukasz M-20 Dystans Leszno
(POL) 0:34:32
2 WIJATA Piotr M-30 Przysucha Biega
(POL) 0:35:09
3 MICHAŁOWSKI Daniel M-20 Grodzisk
Mazowiecki (POL) 0:36:09
OPEN KOBIETY
1 	HAGEN Marta K-20 Dogoń Grodzisk Mazowiecki (POL) 0:44:00
2 PUCEK-MIODUSZEWSKA Ola K-30 Kingrunner (POL) 0:44:13
3 GAJDA Sylwana K-16 Warszawa (POL)
0:48:05

Fot. marcin łada

Fot. marcin łada
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PWZ MĘŻCZYŹNI
1 MIKULSKI Tomasz M-20 Filipides/Bielik
0:36:49
2 GAWARSKI Piotr M-30 Lks Olymp Błonie
0:39:22
3 MILLER Kacper M-16 Dystans Leszno
0:40:03

GMINA LESZNO MĘŻCZYŹNI
1 MILLER Kacper M-16 Dystans Leszno
0:40:03
2 LISZKIEWICZ Konrad M-30 Zaborówek
0:42:54
3 KOWALCZYK Adam M-30 Dystans Leszno 0:42:54

Fot. marcin łada

PWZ KOBIETY
1 KWIATKOWSKA Renata K-50 Kb Ożarów
Mazowiecki Biega 0:48:05
2 DYMEK Marta K-30 Zaborówek 0:48:28
3 PIASECKA Monika K-30 Stare Babice
Biegają 0:51:55
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GMINA LESZNO KOBIETY
1 DYMEK Marta K-30 Zaborówek 0:48:28
2 WICIK Agata K-30 Dystans Leszno
0:54:17
3 BAŻYŃSKA Marta K-30 Dystans Leszno
0:54:18

DRUŻYNA
1 Filipides/Bielik Leszno 01:51:32
2 Dystans Leszno 01:57:29
3 Stare Babice Biegają 02:07:37

WYNIKI BIEGÓW DZIECIĘCYCH
DZIEWCZYNKI 2015-2016
1. Karolina Maj
2. Klaudia Nowakowska
3. Nina Radwan
CHŁOPCY 2015-1016
1. Adam Smardzewski
2. Kajetan Binkiewicz
3. Dawid Kisiała
DZIEWCZYNKI 2012-2014
1. Milena Religa
2. Anna Umiastowska
3. Zuzanna Pszenna

Fot. marcin łada

CHŁOPCY 2012-2014
1. Ignacy Kącki
2. Jakub Biedrzycki
3. Mateusz Jones
DZIEWCZYNKI 2009-2011
1. Nina Kubik
2. Anna Kiraga
3. Julia Lutek
CHŁOPCY 2009-2011
1. Marcin Maksymiuk
2. Piotr Brewczyński
3. Piotr Niedziński

Fot. julia hałubicka

DZIEWCZYNKI 2006-2008
1. Adrianna Bany
2. Wiktoria Kisiała
3. Andżelika Chłanda
CHŁOPCY 2006-2008
1. Wiktor Kowalczyk
2. Jakub Rzepka
3. Kostek Kącki
DZIEWCZYNKI 2003-2005
1. Amelia Szmaglik
2. Oliwia Sokół
3. Julia Kucharska

Fot. julia hałubicka

CHŁOPCY 2003-2005
1. Patryk Przybysz
2. Bartosz Wisnowski
3. Leon Jaźwiński
Wszystkim uczestnikom serdecznie
dziękujemy za udział w imprezie, zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok.
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XV Majówka Zaborowska
19 maja 2018 r. na terenie Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie już po raz 15. odbyła się Majówka
Zaborowska – impreza integrująca środowisko lokalne. Te coroczne spotkania
są doskonałą okazją do poznania szkoły
w Zaborowie, zaprezentowania talentów
uczniów, zaangażowania nauczycieli, rodziców i poznania partnerów szkoły.
Oficjalnego otwarcia XV Majówki Zaborowskiej dokonali: Wójt Gminy Leszno
p. Andrzej Cieślak i Dyrektor szkoły w Zaborowie p. Liliana de Vacqueret. Podczas
Majówki gościliśmy Dzieci z Publicznego
Przedszkola w Zaborowie, które przedstawiły swoje talenty muzyczne. Wspaniałe
występy wokalno-taneczne zaprezentowali
również Uczniowie naszej szkoły.
Na pochwałę zasługują także laureaci
szkolnego Konkursu „Mam Talent” – mistrzowie tańca, śpiewu i gry na instrumentach.
Podczas tegorocznej majówki uczestnicy
mogli sprawdzić swoje umiejętności z robotyki, lepienia z gliny, posłuchać muzyki
w wykonaniu zespołów „Ballada”, i „Sami
Swoi”, poznać tajniki sztuki cyrkowej, zakupić ulubioną książkę na stoisku Biblioteki Publicznej w Lesznie i wybrać piękną
sadzonkę do swojego ogrodu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się dmuchana
zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, konne
przejażdżki, malowanie koszulek i czapek
z daszkiem , wykonywanie nakrycia głowy
własnego pomysłu, zajęcia z papieroplastyki i kącik dla miłośników książki przygotowany przez naszych nauczycieli. Pracownicy szkoły zadbali o przygotowanie potraw
z grilla, rodzice – przepysznych ciast. Frajdą

dla prawdziwych łasuchów była możliwość
skosztowania domowego chleba ze smalcem i ogórkiem. Natomiast fani sportu mieli
okazję obejrzeć profesjonalny pokaz karate.
Nie zabrakło także konkursu rodzinnego,
w którym pięć rodzin udowodniło zarówno
swoją sprawnością fizyczną, zaangażowanie w wykonywanie kolejnych konkurencji,
jak i lotność umysłu.
Na Majówce pojawili się także wolontariusze Zwierzakowa Gminy Leszno, którzy zachęcali do adopcji porzuconych piesków.
Ostatnią godzinę majowego spotkania
wypełniła muzyka, a właściwie Muzyka,
bo zaczęło się od Beethovena i Chopina.
To Julia Baranowska i Barbara Derezińska zapewniły mam wrażenia artystyczne
na najwyższym poziomie. Zaplanowany przez
Pana Jacka Baranowskiego koncert obejmował zarówno Prząśniczkę jak i Skórę. Znalazło
się miejsce dla m. in.: Ale to już było, Obozowego tanga i Przeżyj to sam. Do włączenia
się we wspólne śpiewanie zachęcał nas sam
prowadzący oraz dźwięki akordeonu, gitar,
perkusji, klawiszy. Panie – Asia, Ula i Bożena
– debiutowały w roli wokalistek. Asekuracyjna nazwa zespołu – Compromitacya – może
zostanie, ale tylko jako żart. Okazało się,
że mamy nowy majówkowy zwyczaj – zaborowiacy grają i śpiewają razem.
Nagłośnienie całej imprezy to zasługa
naszych nauczycieli informatyki i muzyki.
W tych i wielu innych atrakcjach można
było wziąć udział dzięki Sponsorom Majówki: Wójtowi Gminy Leszno, firmom:
Florimex, Helio, Skynet, Rensei – Centrum Edukacyjno-Sportowe, NZOZ Medicor, Sebex, Oscar School, Grupa V 8,RSP
Wyględy, Grekop, Goldfoam, Bank Spół-

dzielczy w Sochaczewie Oddział Leszno
i KPN.
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy zaangażowali się w organizację sobotniej imprezy, szczególne podziękowania
składamy Rodzicom i Przyjaciołom szkoły,
którzy bezinteresownie pomogli w organizacji Majówki Zaborowskiej.
Zapraszamy na kolejną Majówkę Zaborowską w przyszłym roku!
sp zaborów
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cykl realizowany w ramach obchodów stulecia niepodległości

Uroczystość patriotyczna na Cmentarzu w Wiktorowie

Fot. marcin łada

Fot. marcin łada

cja Ksiądz Biskup Piotr Jarecki – Biskup
Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej,
towarzyszyli mu Ksiądz Prałat Konstanty
Kordowski oraz Ksiądz Sławomir Cieślak –
Proboszcz parafii w Zaborowie. W homilii
ksiądz biskup mówił o ludzkiej godności
i prawdzie, a także o modlitwie, którą sprawował – modlitwie pamięci, prawdy i mądrości.
Po Mszy do zebranych swoje słowa skierował Prezes Środowiska „Grupy Kampinos”
Światowego Związku Żołnierzy AK Marcin
Biegas, Starosta Warszawski Zachodni Jan
Żychliński, odczytany został również list Anity Czerwińskiej Posła na Sejm. Następnie
zaproszone delegacje złożyły wiązanki pod
pamiątkową tablicą. Po jej zakończeniu trębacz odegrał utwór „Śpij Kolego”.

Fot. julia hałubicka

W  niedzielę, 27 maja, na Cmentarzu
w Wiktorowie odbyła się wyjątkowa
uroczystość, upamiętniająca poległych
we wrześniu 1939 r. żołnierzy Wojska
Polskiego oraz nieznane ofiary terroru
niemieckiego, którzy zginęli w latach
1943-1944.
Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu, zgromadzonych powitał Wójt Gminy Leszno Andrzej
Cieślak, który wspomniał, że ten rok jest
rokiem wyjątkowym, bowiem obchodzimy
stulecie odzyskania niepodległości. Wójt
przypomniał również historię cmentarza,
a także walk i konspiracji, które miały miejsce na terenie Puszczy Kampinoskiej.
Mszę Świętą za spoczywające tam
ofiary terroru odprawił Jego Ekscelen-

Swą obecnością uroczystość uhonorowali: przedstawiciele Światowego Związku
Żołnierzy AK, przedstawiciele Środowiska
„Grupy Kampinos” Światowego Związku
Żołnierzy AK na czele z Prezesem – Marcinem Biegasem, Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński, Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Mirosław Markowski, emerytowany Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Jerzy Misiak,
Przewodniczący Rady Gminy Leszno Lesław Kuczyński wraz z Radnymi, Skarbnik
Gminy Leszno Urszula Jeziorska, dyrektorzy jednostek oświatowych i kulturalnych
z terenu gminy Leszno, sołtysi, Zbigniew

Fot. julia hałubicka
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Czapliński – Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego, delegacja
podchorążych z Wojskowej Akademii
Technicznej, gminne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, poczty sztandarowe
ze szkół podstawowych w Lesznie i w Zaborowi, 63 Kampinoska Drużyna Harcerzy
„Husaria” im. bł. ks. Józefa Stanka.
Na zakończenie Wójt Gminy Leszno
podziękował za przybycie i uczczenie
pamięci poległych i zamordowanych
i zaprosił na grochówkę przygotowaną
przez OSP Leszno.
Uroczystości towarzyszyła asysta honorowa Wojska Polskiego.

Fot. marcin łada

Fot. julia hałubicka

cykl realizowany w ramach obchodów stulecia niepodległości

Fot. marcin łada

Aleksandra Smolarek
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„Powitanie Wiosny” w Łubcu
W sobotę, 14 kwietnia w Łubcu odbył się
Rodzinny Rajd Nordic Walking „Powitanie
Wiosny” zorganizowany przez Świetlicę w Łubcu i w Czarnowie, ŚDS w Łubcu
oraz Zespół Sportowo-Rekreacyjny w Lesznie. Uczestnicy rajdu przeszli 14 km i mieli okazję zobaczyć rezerwat Kampino-

skiego Parku Narodowego „Zamczysko”,
który powstał w 1924 r. Po powrocie
w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Łubcu czekało ognisko i kiełbaski.
Aleksandra Smolarek
Fot. Julia Hałubicka

AKTYWNI – KREATYWNI w Świetlicy
w Lesznie
Na naszych zajęciach nigdy się nie nudzimy! Mamy wiele pomysłów
i realizujemy różne projekty, np.: konstruowaliśmy roboty i zabawki z Eko-odpadów (kartonowe pudełka, plastikowe butelki), zorganizowaliśmy mini-teatr, przygotowaliśmy grę planszową i zagadki
na Dzień Bystrzaka i wiele innych. Obecnie rozwijamy naszą kreatywność malując oburącz, stemplując palcami, kleksując… Kto by
pomyślał, że większość z nas jest dopiero w wieku przedszkolnym.
Animator grupy
Elżbieta Wolska

Konstytucja 3 Maja
7 maja 2018 r. w szczególny sposób uczciliśmy w naszej szkole 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Na początku spotkania przy akompaniamencie M. Perlana ucz. kl. IVb wspólnie
odśpiewaliśmy „Rotę.” Następnie obejrzeliśmy prezentację przedstawiającą tło
historyczne ustawy oraz konsekwencje
związane z jej przyjęciem, a także wysłuchaliśmy opinii historyków. Nieocenioną
puentą były słowa papieża Jana Pawła II
o poszanowaniu wolności i godności drugiego człowieka. W kolejnej części głos zabrał p. R. Laszczka, który podkreślił, że każdy Polak ma obowiązek przestrzegać praw

i strzec wolności zapisanych w Konstytucji. Następnie uczniowie i nauczyciele
razem z chórem dziewcząt z kl. IV zaśpiewali pieśń pt.: „Witaj majowa jutrzenko”
oraz „Warszawiankę.”
Podniosła atmosfera tego wydarzenia
opatrzona była piękną scenografią autorstwa p. K. Ciszewskiego. Nad organizacją i przebiegiem uroczystości czuwali
p. S. Walicka i p. R. Laszczka.
Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor, która podkreśliła patriotyczny charakter uroczystości, jak również rangę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
sp leszno
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Sukcesy
Uczennica z klasy VII b – Hanna Wereska Informatycznego Mazowieckiego Kurato– uzyskała tytuł laureata Konkursu poloni- ra Oświaty miniLogia 16. Konkurs obej„Książka
stycznego organizowanego
przezprzyjacielem
Mazo- muje przedszkolaków”
i poszerza treści podstawy prograwieckiego Kuratora Oświaty.
mowej przedmiotu informatyka/zajęcia
Z
ogromną
radością
informujemy
o
sukPubliczne
Przedszkole
Nr
1
w
Lesznie
im
„Leśnych
Skrzatów” już od wielu lat współpracuje
Uczniowie
Michał
Kaźmierczak
z
kl.
V
a
komputerowe.
Z ogromną radością informujemy o sukcesach Uczniów Szkoły Podstawowej im.
PowstańcówUczniów
1863 Roku wSzkoły
Zaborowie:
cesach
Podstawowej im. z i Biblioteką
Publiczną zGminy
Leszno.
Obecnie,
dzięki
bliskiemu
sąsiedztwu,
dzieci
ze wszystkich
Adam
Kaźmierczak
kl.
VII
b
uzyskali
tyGratulujemy
i życzymy
dalszych
sukcesów.
Uczennica z klasy VII b - Hanna Wereska - uzyskała tytuł laureata Konkursu polonistycznego
grup
wiekowychPrzedmiotowego
mogą często odwiedzać
zaskakująca
Powstańców
1863
Roku w Kuratora
Zaborowie:
organizowanego przez
Mazowieckiego
Oświaty.
zaborów
tuły finalistów
Konkursu bibliotekę. Każda wizyta jest dlaspnas

Uczniowie Michał Kaźmierczak z kl. V a i Adam Kaźmierczak z kl.
VII b uzyskaliciekawa.
tytuły
i niezwykle
Już od progu witają nas uśmiechnięte Panie Bibliotekarki, które zapraszają dzieci
finalistów Przedmiotowego Konkursu Informatycznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty
do krainy
książek.
miniLogia 16. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej
przedmiotu
informatyka/zajęcia komputerowe.
W tym roku szkolnym gościliśmy w bibliotece wiele razy. Niekiedy naszym przewodnikiem była
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wizyta Elżbiety Ostrowskiej-Łysak
wDobra
przedszkolu
w Zaborowie
Pani Jesień, innym razem
Wróżka, czy też barwna
Pani Wiosna. W postacie te wcielała się Pani
Mirosława Dymek, która przepięknie przebrana, czytała nam fragmenty literatury dziecięcej związanej

Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy z artystkę
Panią
Ostrowską-Łyaktualną porą
rokuElżbietę
lub tematyką
omawianą w trakcie zajęć edukacyjnych.
Kampinoskiej w Zaborowie miało zaszczyt sak.
Pani
Ela
jest
malarką
specjalizującą
Mieliśmy także okazję gościć
Panie Bibliotekarki w naszym przedszkolu z okazji Święta
gościć wybitną mieszkankę naszej gminy, Pluszowego
się w malarstwie
rzeźbie,
Misia orazsztalugowym,
miesiąca książki.
Spotkania te przebiegały w bardzo miłej atmosferze.
oraz
malarstwie
ściennym
fresk.
W maju,
z okazji
Dnia Bibliotekarza,
dzieci z grupy VI, w imieniu wszystkich przedszkolaków,
wręczyły
kwiaty
i przekazały Paniom
Bibliotekarkom najserdeczniejsze życzenia.
Pani Ela
opowiedziała
przedszkolakom
się ze współpracy
naszego przedszkola z Biblioteką Publiczną Gminy Leszno.
o Bardzo
swojej cieszymy
pasji, pokazała
i wytłumaczyJest
to
dla
nas
bardzo
ważne,
gdyż
mamy
świadomość, że czytanie dzieciom książek ma ogromny
ła czym zajmuje się każdego dnia. Został
wpływ
na
ich
rozwój.
Wartościowa
książka
kształtuje system wartości, dostarcza wzorców
też wspólnie stworzony piękny pamiątkowłaściwego
postępowania,
wzbogaca
słownictwo,
a
także rozwija dziecięcą wyobraźnię. Dlatego też,
wy obraz ,,Pani Wiosny”, który można powdziwiać
dobie telewizji
i
komputera,
staramy
się
rozbudzać
u dzieci
zainteresowania
czytelniczenai sięgamy
w holu naszego przedszkola. Dzieci Serdecznie
dziękujemy
za odwiedzenie
po książki jak najczęściej.
wykonały pamiątkowe zdjęcia oraz otrzy- szego przedszkola i życzymy wielu sukcesów.
Małgorzata Krakowiak
PP Zaborów
mały książeczki z dedykacją i autografem.

„Książka przyjacielem
przedszkolaków”
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lesznie
im „Leśnych Skrzatów” już od wielu lat
współpracuje z Biblioteką Publiczną Gminy Leszno. Obecnie, dzięki bliskiemu sąsiedztwu, dzieci ze wszystkich grup wiekowych mogą często odwiedzać bibliotekę.
Każda wizyta jest dla nas zaskakująca i niezwykle ciekawa. Już od progu witają nas
uśmiechnięte Panie Bibliotekarki, które
zapraszają dzieci do krainy książek.
W tym roku szkolnym gościliśmy w bibliotece wiele razy. Niekiedy naszym
przewodnikiem była Pani Jesień, innym
razem Dobra Wróżka, czy też barwna Pani
Wiosna. W postacie te wcielała się Pani
Mirosława Dymek, która przepięknie przebrana, czytała nam fragmenty literatury
dziecięcej związanej z aktualną porą roku
lub tematyką omawianą w trakcie zajęć
edukacyjnych.
Mieliśmy także okazję gościć Panie Bibliotekarki w naszym przedszkolu z okazji
Święta Pluszowego Misia oraz miesiąca
książki. Spotkania te przebiegały w bardzo
miłej atmosferze.

W maju, z okazji Dnia Bibliotekarza,
dzieci z grupy VI, w imieniu wszystkich
przedszkolaków, wręczyły kwiaty i przekazały Paniom Bibliotekarkom najserdeczniejsze życzenia.
Bardzo cieszymy się ze współpracy naszego przedszkola z Biblioteką Publiczną
Gminy Leszno. Jest to dla nas bardzo ważne,
gdyż mamy świadomość, że czytanie dzie-

ciom książek ma ogromny wpływ na ich rozwój. Wartościowa książka kształtuje system
wartości, dostarcza wzorców właściwego
postępowania, wzbogaca słownictwo, a także rozwija dziecięcą wyobraźnię. Dlatego
też, w dobie telewizji i komputera, staramy
się rozbudzać u dzieci zainteresowania czytelnicze i sięgamy po książki jak najczęściej.
Małgorzata Krakowiak
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Słodkie Bukiety
28 kwietnia 2018 r. w Bibliotece Publicznej w Lesznie spotkaliśmy się na drugich
w tym roku zajęciach warsztatowych z cyklu Biblioteczne spotkania z rękodziełem.
Tym razem pod kierunkiem instruktorki
Małgosi Mandes wykonywaliśmy „Słodkie bukiety”, którymi można obdarować
zarówno malucha jak i osoby dorosłe. Powstały efektowne bukiety z lizaków, rafaello, cukierków czekoladowych i galaretek.
Można je dołączyć do życzeń urodzinowych, imieninowych czy innych okazjonalnych wydarzeń. Biblioteczne warsztaty
cieszące się dużą popularnością wśród na-

Warsztaty kulinarne

szych czytelników i nie tylko, to znakomita okazja do poznania tajników rękodzieła i własnoręczne wykonanie prezentu
czy ozdoby. Pod okiem
Bożena Sulik

Kolejna kulinarna przygoda inspirowana wiosennymi nowalijkami i ciekawymi pomysłami miała miejsce 21 kwietnia w Świetlicy w Lesznie. Pod okiem
fachowca wspólnie przygotowaliśmy
śniadanie benedyktyńskie, sałatkę surimi, tartą z cukinią, kabaczkiem i kozim
serem, czipsy z jarmużu oraz trufle z suszonych śliwek i daktyli. Poprzez własną
praktykę można było nabyć wiedzę, wymienić się pomysłami i poszerzyć swoje
umiejętności. Była to niewątpliwa przyjemność eksperymentowania i smakowania.

Warsztaty rodzinne w Świetlicy w Łubcu
W sobotę 10 marca w Świetlicy w Łubcu
odbyły się warsztaty rodzinne „Budzenie
Wiosny”. Uczestnicy warsztatów przygotowywali ozdoby wielkanocne, które ubarwią ich domy na święta. Później
mieli okazję wysłuchać krótkiej prelekcji
o ptakach połączonej z budowaniem budek lęgowych. Organizatorzy – Świetlica
w Łubcu i w Czarnowie, oraz Zespół Sportowo-Rekreacyjny – serdecznie dziękują
przybyłym za udane warsztaty i zapraszają
za rok!

Wyposażenie studia kulinarnego – Świetlica
w Lesznie

Aleksandra Smolarek
Fot. Julia Hałubicka

Zapewnienie instruktora – Świetlica w Zaborowie
Krystyna Ziubińska
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„Jeżdżę, zwiedzam, czytam” – Odjazdowy Bibliotekarz 2018
Odjazdowy Bibliotekarz to akcja,
w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez miasto lub okolicę, mogą
przyjemnie i aktywnie spędzić czas
w gronie osób o podobnych pasjach.
Akcja powstała w Łodzi w 2010 roku.
Od początku koordynuje ją Fundacja Fenomen. W całej Polsce mamy
już około 400 organizatorów, którzy
przynajmniej raz zaangażowali się
w to wydarzenie. Odbywa się ono
od maja do lipca.
9 czerwca lesznowscy bibliotekarze wraz z uczestnikami wyruszyli na ścieżki Puszczy Kampinoskiej.
W naszej gminie była to III edycja
pod hasłem „Jeżdżę, zwiedzam, czytam”. Honorowy patronat objął Wójt
Gminy Leszno - Pan Andrzej Cieślak,
który ufundował również pamiątkowe koszulki. Organizatorzy: Biblioteka
Publiczna w Lesznie, Biblioteka Szkoły
Podstawowej, Zespół Sportowo-Rekreacyjny, Świetlica w Łubcu oraz Środowiskowy
Dom
Samopomocy
w Łubcu zapewnili okolicznościowe
pomarańczowe torebki na książki,
słodki poczęstunek, wodę oraz posiłek regeneracyjny. Starosta Warszawski Zachodni – Pan Jan Żychliński
przekazał książki, które gratisowo rozdawane były zainteresowanym.
Wyruszyliśmy spod Biblioteki Pu-

blicznej w Lesznie żółtym szlakiem
Kampinoskiego Parku Narodowego.
Trasa nie była łatwa, gdyż „debelska
droga” była bardzo piaszczysta. Żaden
z uczestników jednak nie poddał się
i nie zawrócił ze szlaku. W miejscu
pierwszego postoju w Kępiastym,
na skraju puszczy, dołączyła do nas
kolejna grupa uczestników rajdu.
Akcentując 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski, przy pomniku poświęconym dwóm żołnierzom
AK, poległym w walce o niepodległość w 1944 r. zapaliliśmy znicz i oddaliśmy hołd minutą ciszy. Następnie
przeszliśmy spacerkiem do autorskiej, plenerowej wystawy fotografii
przyrodniczej Marka Kalinowskiego
przy leśniczówce Debły. Po obejrzeniu wystawy ruszyliśmy w kierunku

Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu. Pani Iwona Zielak – kierownik ŚDS ugościła nas przepyszną
„łubiecką” zupką. Na powietrzu pod
zadaszeniem wysłuchaliśmy przygotowanych specjalnie na tę okazję kilku utworów literackich: Wojciecha
Widłaka „Komendant wolnej Polski”,
fragmenty książki Aliny Korty „Gniewko syn rybaka” oraz bajek z wyboru „Bajka ludowa w dawnej Polsce”.
Teksty zaprezentowały bibliotekarki:
Mariola Łukasik, Mirka Dymek i Ewa
Skórska. Uczestników z roku na rok
przybywa. W tym roku w rajdzie wzięło udział 67 osób.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom
i wszystkim wspierającym naszą akcję. Zapraszamy za rok!
Bożena Sulik

Zakończenie roku w szkołach
Jak co roku, w uznaniu
trudu zdobywania wiedzy,
a także wybitnych osiągnięć w nauce, uzyskania
najwyższej średniej ocen na
świadectwie oraz wzorowej
postawy ucznia Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak
przyznał wyjątkową nagrodę dwóm uczniom – Karolinie Grzeszczuk – uczennicy
Szkoły Podstawowej w Lesznie oraz Mateuszowi Czerniawskiemu – uczniowi Szkoły
Podstawowej w Zaborowie. Karolina i Mateusz osiągnęli najwyższą średnią ocen, która była odzwierciedleniem ich ciężkiej pracy
przez cały rok szkolny.
Ponadto Wójt Gminy przyznał również
nagrody dla wyróżniających się sportowców, dzięki którym szkoła w Lesznie zajęła

dwa pierwsze miejsca w sportowej klasyfikacji powiatowej, a gmina Leszno dwukrotnie była na 3 miejscu.
Cieszymy się, że w naszej gminie jest tak
wielu uzdolnionych w różnych kierunkach
młodych ludzi. Gratulujemy nagrodzonym
oraz życzymy niegasnącego zapału do pracy
oraz kolejnych sukcesów na życiowej ścieżce.
Fot. Robert Kubik
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Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP
Pierwsze tygodnie każdego roku to czas
zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych
Strażach Pożarnych. Na terenie Gminy Leszno zebrania odbywały się w dniach od 17
lutego do 24 marca. W naszej gminie działa 5 jednostek OSP: OSP Leszno, OSP Zaborów, OSP Łubiec, OSP Gawartowa Wola
i OSP Czarnów. Trzy z nich – OSP Zaborów, OSP Leszno i OSP Czarnów – funkcjonują w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Każde z zebrań odbywa się według ścisłego regulaminu. Po wyborze przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji uchwał
i wniosków następuje przyjęcie porządku
zebrania, przedstawienie sprawozdania
z działalności jednostki OSP. Zgodnie z przepisami organizacji pożytku publicznego,

jakimi są Ochotnicze Straże Pożarne, przedstawiane jest sprawozdanie merytoryczne i finansowe,
a następnie przyjmowany jest
projekt planu działalności i planu
finansowego na rok bieżący. Istotnym punktem obrad są głosowania nad udzieleniem absolutorium
Zarządowi OSP oraz nad zatwierdzeniem bilansu i rachunku wyników finansowych jednostki.
W zebraniach jednostek naszej gminy
uczestniczył Wójt Gminy Leszno Andrzej
Cieślak, będący Prezesem Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP, Piotr Kłos – Sekretarz
Zarządu Gminnego ZOSP RP oraz przedstawiciele PSP.
W minionym roku nasze straże pożarne

wyjeżdżały do akcji łącznie 247 razy. Najwięcej wyjazdów odnotowali strażacy z Zaborowa (128), którzy w 2017 roku obchodzili
również jubileusz stulecia jednostki.
Jednostki OSP z naszej gminy uczestniczą
też w uroczystościach gminnych i kościelnych, zabezpieczają także imprezy sportowe
– Cross z historią i Półmaraton im. Kusocińskiego.
Dh Paweł Latoszek – wieloletni Prezes
OSP Zaborów zakończył pracę w Zarządzie.
Do Zarządu OSP Zaborów dołączyli: dh Michał Radziwon, dh Paweł Sachogłuchowicz
i dh Mateusz Przygodzki, któremu powierzono funkcję kronikarza.
Podczas zebrania w OSP Zaborów pamiątkowymi statuetkami za pracę na rzecz
jednostki uhonorowano dh Pawła Latoszka
oraz dh Łukasza Bartosika.
Fot. MŁ

„Baby, ach te baby” – koncert z okazji Dnia Kobiet
Koncertowe świętowanie Dnia Kobiet
stało się już tradycją naszej gminy.
10 marca w Świetlicy w Lesznie wystąpił „Big Band Błonie”. Zespół wraz solistami przedstawił ciekawy program
artystyczny związany ze świętem pań.
Uroczyste spotkanie w lesznowskiej
świetlicy rozpoczęło się o godz. 17:00.
Wszystkich gości powitał Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak wraz z Dyrektorem GOK
Krystyną Ziubińską i Przewodniczącym
Rady Gminy Lesławem Kuczyńskim. Wójt
i Przewodniczący Rady złożyli serdeczne życzenia wszystkim paniom, a Dyrektor GOK

złożyła życzenia panom, bowiem tego dnia
przypadał właśnie Dzień Mężczyzn.
Big Band Błonie pod kierunkiem Jacka
Potoła wprowadził publiczność w doskonały nastrój. Wraz zespołem wystąpiło kilku
solistów. Byli to: Monika Boras, Roksana
Maluchnik, Agnieszka Sztabnik, Krzysztof Prusik i Waldemar Wiśniewski.
Artyści przedstawili wiązankę znanych
i lubianych przebojów. Nie zabrakło także
przedwojennej piosenki pt. „Baby, ach te
baby”. Ten prosty utwór wyraża właściwie
wszystko – miłość do płci pięknej i kłopoty związane z tymi uczuciami, ale przede

wszystkim to, że panie są niezbędne
na świecie i bez nich nie uda się nic.
Na zakończenie spotkania Przewodniczący Rady Gminy wprowadził na salę imponujący tort z płonącymi flarami. Słodką
niespodziankę podzielono pomiędzy przybyłych gości. Słodyczy nikomu nie zabrakło,
tym bardziej że przygotowano także słodki
poczęstunek złożony z ciast wypieczonych
własnoręcznie przez panie z Lesznowskiego Klubu Seniora.
Wszystkim Paniom i Panom raz jeszcze
życzymy wszystkiego najlepszego!
Tekst i fot. MŁ
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Spotkanie z lesznowskimi seniorami w ramach kampanii społecznej
„Bezpieczny Senior w Powiecie Warszawskim Zachodnim”
Kampania społeczna pn. „Bezpieczny Senior w Powiecie Warszawskim Zachodnim”
jest wspólną inicjatywą Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach
oraz Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W kampanii bierze udział również Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznie
odbyło się spotkanie z seniorami z Koła
nr 5 Emerytów i Rencistów, w którym
uczestniczyła mł. asp. Marta Dymek oraz
dzielnicowy asp. szt. Mariusz Ciurzyński.
W marcu br. miała miejsce inauguracja kampanii społecznej pn. „Bezpieczny
Senior w Powiecie Warszawskim Zachodnim”. Jest to wspólna inicjatywa Komendy
Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych
Babicach oraz Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego mająca na celu
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu. Adresatami wspól-

nego przedsięwzięcia są seniorzy.
Tym razem policjantka z komendy w Starych Babicach, zajmująca się na co dzień
profilaktyką społeczną, mł. asp. Marta Dymek wspólnie z dzielnicowym z Posterunku
Policji w Lesznie asp. szt. Mariuszem Ciurzyńskim spotkali się z z seniorami z Koła nr
5 Emerytów i Rencistów w Lesznie. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznie. Policjanci omówili przypadki
oszustw, których ofiarami padają najczęściej
seniorzy. Przestępcy wykorzystują ich „dobre serce” i podając się za członków rodziny,
krewnych, a także policjantów wyłudzają
często znaczne sumy pieniędzy. Funkcjonariusze ostrzegali seniorów o grożącym niebezpieczeństwie stania się ofiarą oszustwa
„na wnuczka”, czy „na policjanta”.
W kampanii bierze udział również Powiatowy Rzecznik Konsumentów Powiatu
Warszawskiego Zachodniego. Pani Zofia
Orzeszko przybliżyła prawa konsumenta,
opowiedziała o technikach marketingo-

wych stosowanych przez przedsiębiorców nierzadko skutkujących zawarciem
niekorzystnej umowy, udzieliła porad,
jak unikać zagrożeń istniejących podczas
zawierania umów zarówno sprzedaży,
jak i o świadczenie usług, a także co należy
zrobić, gdy niekorzystna dla konsumenta
umowa została już zawarta.
W ramach kampanii prowadzone są
spotkania z seniorami mieszkającymi
na terenie naszego powiatu.
/ego/

Konkurs ,,Pracuj Bezpiecznie”
W czwartek 26 kwietnia 2018 r. Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Błoniu wspólnie z Urzędem Gminy
Leszno, Ochotniczą Strażą Pożarną w Czarnowie oraz Mazowieckim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łazach w Świetlicy w Czarnowie
zorganizowała szkolenie oraz kolejną edycję konkursu wiedzy z zakresu BHP pt.: ,, Pracuj Bezpiecznie”.
Konkurs był adresowany do rolników oraz ich rodzin. Jego celem było upowszechnianie wśród ubezpieczonych rolników wiedzy z zakresu ekologii, ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach
rolnych oraz zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rolnych
oraz zmniejszenie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.
Najlepsze wyniki uzyskali:
I miejsce – Pani Bożena Tomaszewska z miejscowości Gawartowa
Wola
II miejsce – Pani Magdalena Czekała z miejscowości Czarnów
III miejsce – Pani Grażyna Wilkowska z miejscowości Wilkowa Wieś
Laureaci konkursu oraz pozostali uczestnicy otrzymali nagrody
ufundowane przez KRUS Błonie, Wójta Gminy Leszno oraz MODR
w Łazach.
W trakcie spotkania zorganizowano pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez OSP Czarnów. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem słuchali wiadomości dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Nie zabrakło przy tym zajęć praktycznych.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za wzięcie
udziału w konkursie.
Gratulujemy tegorocznym Laureatom wspaniałej wiedzy,
zaś wszystkich chętnych, którzy na co dzień wykorzystują swoją
wiedzę rolniczą w praktyce, gorąco zachęcamy do brania udziału
we wszystkich organizowanych konkursach.

Konkurs ,,Bezpiecznie na wsi mamy,
upadkom zapobiegamy”
25 maja 2018r. w Szkole Podstawowej w Lesznie oraz Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień
laureatom VIII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego PT KRUS
w Błoniu pt. ,,Bezpiecznie na wsi mamy, upadkom zapobiegamy”.
W wyniku przeprowadzonego konkursu plastycznego wśród 247
uczniów z 13 szkół podstawowych powiatów: pruszkowskiego, grodziskiego i warszawskiego zachodniego II miejsce (grupa wiekowa 0-3) zdobył Krystian Sokół z klasy III ze Szkoły Podstawowej w Lesznie.
Celem konkursu było pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu
bezpieczeństwa na wsi. Młodzi artyści w swoich pracach zwrócili uwagę
na ważne zjawiska i sytuacje, jakie mogą pojawić się w codziennym życiu
oraz nauczyć się właściwego i prawidłowego postępowania z używaniem
niebezpiecznych narzędzi lub środków chemicznych.
Pozostałym utalentowanym uczniom ze szkół podstawowych z terenu
gminy Leszno nagrody ufundowali Oddział Regionalny KRUS Warszawa,
Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak oraz Starosta Powiatu Warszawskiego
Zachodniego Jan Żychliński.
UG Leszno
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Partyzant Leszno zwycięzcą Komorów Cup 2018
Chłopcy z Klubu Partyzant Leszno (rocznik
2008) prowadzeni przez trenera Piotra
Smolarka zajęli pierwsze miejsce w turnieju Komorów Cup 2018, zwyciężając
w 7 kolejnych meczach. Mikołaj Perlan
został najlepszym bramkarzem turnieju,
nieprzepuszczając żadnej bramki i broniąc
rzut karny. Wiktor Kowalczyk z 5 golami
na koncie został najlepszym strzelcem
turnieju. Jest to pierwszy wygrany turniej
przez chłopców z rocznika 2008.
Faza grupowa:
Partyzant Leszno-Legion Pruszków II
2:0,
FC Komorów II- Partyzant Leszno 0:1,
Partyzant Leszno-UKS Dąbrówka Mińsk
Maz. 1:0,

FC Komorów 2009 –
Partyzant Leszno 0:3.
Ćwierćfinał: Znicz
Pruszków – Partyzant
Leszno 0:3
Półfinał:
Legion
Pruszków I – Partyzant
Leszno 0:3
FINAŁ: Partyzant
Leszno – FC Komorów
I 3:0.
Zwycięski skład: Cyprian Skowyra, Bartek
Gałązka, Szymon Rogowski, Mikołaj Perlan, Bartosz Kuśmider,
Wiktor Rutkowski, Oskar Wach, Wiktor

Kowalczyk, Wiktor Falarz, Rafał GrzeszUG Leszno
czuk, Aleksander Zając.

Nasi Stypendyści
Karolina Czyż wraz ze swoją drużyną
zostały Młodzieżowym Mistrzem Polski
Futsalu Kobiet w kat. U-14. Ponadto nasza
Stypendystka została królową strzelców
Młodzieżowych Mistrzostw Polski.

Karolina Grzeszczuk

Karolina Czyż

Reprezentantka Klubu Sportowego
TENNIS LIFE i Stypendystka Gminy Leszno Karolina Grzeszczuk zajęła III miejsce
w grze pojedynczej oraz II miejsce w grze
podwójnej, występując w parze z Zuzanną Ziąbską (KT LEGIA) w Mistrzostwach
Województwa Mazowieckiego w tenisie
ziemnym w kategorii kadetek rozegranych
na kortach Centralnego Klubu Tenisowego
Grodzisk Mazowiecki.
W marcu i kwietniu Olga Michalak wraz
z partnerem Witkiem Oniskiem wzięli
udział w pięciu Ogólnopolskich Turniejach
Tańca Towarzyskiego i pięciokrotnie razy

stanęli na podium: 2 razy na trzecim miejscu, 2 razy na drugim i jeden raz na pierwszym miejscu. Zdobyte kolejne punkty
w Federacji Tańca Sportowego zapewniły
Oldze awans do wyższej klasy tanecznej
– „C” w tańcach latynoamerykańskich
i w tańcach standardowych. Nasza stypendystka stała się tym samym nieliczną
w Polsce zawodniczką posiadającą tak wysoką klasę taneczną w wieku 12 lat.

Olga Michalak i Witek Onisek

Kacper Sokołowski i Aleksandra Jeziorkowska

Podczas I Otwartego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta
Łowicz „Pasjonat 2018”, 2. Ogólnopolskiego Turnieju Tańca o Puchar Burmistrza Miasta Rypin i Starosty Rypińskiego
oraz Turnieju Tańca Towarzyskiego „Flexi-Dance 2018” Kacper Sokołowski i Aleksandra Jeziorkowska zdobyli brązowe medale w klasie 12-13F.
W Międzywojewódzkich Mistrzostwach
U16 i U14 w Biegach Przełajowych w Elblągu w biegu na 1km dziewcząt w kategorii U14 trzecie miejsce zajęła Oliwia
Sokół, a siódma była jej siostra Aleksandra. Mistrzostwa międzywojewódzkie to
najwyższy szczebel zmagań w kategorii
UG Leszno
młodzik.
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XIV Zaborowski Turniej Tenisa Stołowego

dla wszystkich uczestników. 40 osób wyszło z turnieju z nowymi piłkami zakupionymi przez szkołę. Nad całością czuwał p.
Krzysztof Romanowski, nauczyciel wychowania fizycznego.
Wyniki XIV Zaborowskiego Turnieju Tenisa Stołowego:
KOBIETY OPEN
1. Renata Biedrzycka
2. Iwona Balcerzak
3. Paulina Rutkowska

17 marca 2018r. w Szkole Podstawowej
im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie
odbył się XIV Turniej Tenisa Stołowego.
Już od 9.00 prowadzono zapisy do siedmiu kategorii. W hali sportowej można

było zjeść domowe wypieki przygotowane między innymi przez nasze gimnazjalistki i wypić kawę czy herbatę, a w sali
widowiskowej obejrzeć występ z okazji
Dnia Świętego Partyka. Uczniowie klasy IV
c wspaniale zaprezentowali taniec irlandzki i piosenki w języku angielskim. W sali
nr 2 Kuba Pendowski cierpliwie uczył dzieci origami, a Celina i Martyna malowały
twarze.
Rozgrywki w hali trwały ponad trzy
godziny. Uważnie sędziowali: Katarzyna
Pasierbik, Nikola Romanowska, Krzysztof
Wiśniewski, Bartek Lesiak, Jakub Waligórski, Adam Roszkowski i Michał Milej.
Sędziom i 88 uczestnikom gratulujemy wytrwałości! Dziękujemy wszystkim
za udział w naszej kolejnej sportowej imprezie. Zwycięzcom pani dyrektor – Liliana de Vacqueret i Zastępca Wójta Gminy
Leszno Grzegorz Banaszkiewicz, wręczyli
puchary i medale ufundowane przez Wójta Gminy Leszno. Odbyła się też loteria

Sportowcy
z Leszna na XX
Otwartych Biegach
Przełajowych
Podczas XX Otwartych Biegów Przełajowych, które odbyły się 25 maja młodzież
z gminy Leszno kilkukrotnie stawała
na podium. Wśród wyróżnionych znalazło się również czterech Stypendystów
Gminy Leszno – Adrianna Bany, Wiktor
Kowalczyk, Oliwia Sokół oraz Wiktoria Wisnowska. Szczególnie cieszy nas
wszechstronność naszych sportowców.
UG Leszno

MĘŻCZYŹNI OPEN
1. Marek Borowski
2. Marcin Dudziec
3. Michał Biernacki
GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA
1. Katarzyna Pasierbik
2. Celina Jezdychowicz
3. Patrycja Żuk
GIMNAZJUM CHŁOPCY
1. Michał Stepnowski
2. Bartek Lesiak
3. Adam Roszkowski
SZKOŁA PODSTAWOWA DZIEWCZĘTA
1. Julia Balcerzak
2. Aleksandra Sokół
3. Oliwia Sokół
SZKOŁA PODSTAWOWA CHŁOPCY
1. Jakub Szczypek
2. Adam Smoter
3. Dawid Chłanda
TURNIEJ RODZINNY
1. Adam i Ryszard Smoter
2. Dawid i Marcin Jaskulscy
3. Kacper i Dawid Pływaczewscy
sp zaborów
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Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie
Promocja i nawiązanie współpracy w środowisku lokalnym jest niezmiernie ważne.
Budowanie wizerunku to dzieło całej społeczności przedszkolnej, ale przede wszystkim to ogromne osiągnięcie najmłodszych,
najzdolniejszych przedszkolaków.
W ostatnim czasie dzieci z Publicznego
Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej
w Zaborowie można było oglądać na różnego rodzaju konkursach i imprezach lokalnych. Pierwszy sukces odniosły przedszkolaki
z oddziału V na ,,Festiwalu piosenki o zdrowiu” w Ożarowie Mazowieckim, zajmując III
miejsce.
Kolejny sukces to zasługa dziewczynek
z grupy VI – Marysi S. i Natalki S. za wywalczenie II miejsca w Turnieju Układania Puzzli w Bliznem Jasińskiego.

W maju gościliśmy w IV Recytatorskim
Konkursie Logopodycznym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Błoniu. Z kolejnym sukcesem przeszliśmy do II etapu. Sukces ten
zawdzięczamy Oli P., Neli J. i Hubertowi S.
Dnia 12.05.2018 r. dzieci z oddziału V zdobyły jedno z trzech równoległych wyróżnień
oraz ogromny puchar w Festiwalu Tanecznym ,,Mazovia” za taniec ,,Rokiczanka”
Zaborowskie przedszkolaki miały okazje
zaprezentować swoje taneczne uzdolnienia w Międzyprzedszkolnym Przeglądzie
Tanecznym ,,Rytm” w Błoniu w tańcu ,,Footloose”, oraz na plenerowej imprezie biegowo-historycznej ,,Cross z historią w tle”.
Serdecznie dziękujemy za przygotowanie
dzieci, oraz za zaangażowanie i pomoc.
PP zaborów

Warsztaty Plastyczne w Łubcu
Każdego roku w okresie przedświątecznym
mieliśmy przyjemność być gośćmi w Łubcu
na Warsztatach Plastycznych. W tym roku
Dyrekcja Zaborowskiego Przedszkola zaprosiła Podopiecznych ze Świetlicy Socjoterapeutycznej z Łubca do naszego przedszkola.
Nasi goście pod opieką Pani Agnieszki.
K wspólnie z przedszkolakami z grupy V
w dniu 09.03.2018 rozpoczęli wesołą, ko-

lorową i świąteczną zabawę. Zadaniem
uczestników warsztatów było wykonanie
ozdób świątecznych. Tak więc w godzinach
popołudniowych po przedszkolu skakały
różnobarwne świąteczne zające. Po ciężkiej pracy zasiedliśmy do obiadu i pysznego
słodkiego deseru. Dziękujemy za miło spędzony czas i mamy nadzieję, że te spotkania
będą już naszą przedszkolną tradycją.
PP zaborów

Konkurs fotograficzny w SOSW w Lesznie rozstrzygnięty!
W kwietniu Akademia Kreatywności ogłosiła wyniki konkursu fotograficznego „Obudziła się wiosna tu i tam”, który miał na celu
uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającej przyrody. Zadaniem
uczestników było utrwalenie na fotografii pierwszych zwiastunów
wiosny. Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły
przysposabiającej do pracy pod opieką wychowawców odnaleźli ślady budzącej się do życia przyrody w otoczeniu Ośrodka,

Kampinoskiego Parku Narodowego, pobliskich sadów i ogrodów.
Wszyscy laureaci konkursu zostali nagrodzeni bonami podarunkowymi ufundowanymi przez Cukiernię „Dwie Babeczki”, Pizzerię
„Eddie Pizza” oraz Restaurację „Il Prosecco”. Sponsorom serdecznie
dziękujemy!
Elżbieta Wolska
Wioletta Połeć
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Majowe spotkania
z książką

Przyszła wiosna, a z nią, oprócz bocianów,
krokusów i soczystej zieleni, wiele okazji
do świętowania z książką. 23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich, 8 maja Dzień Bibliotekarza,
a od 8 do 15 maja Tydzień Bibliotek. Z tej
okazji odwiedziłyśmy dzieci w przedszkolach
publicznych w Lesznie i Zaborowie.
brzuszku wyśpiewały spośród czternastu
Na festiwal
wyruszamy - zdrową
Przedszkolaki niezwykle ciekawie
opozaszczytne
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Na festiwal wyruszamy – zdrową modę wyśpiewamy!

w związku z wyjątkowym rokiem
– stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości –
planujemy gminną „wycieczkę w przeszłość”,
poprzez zorganizowanie wystawy starych zdjęć gminy Leszno.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc.
Prosimy o kontakt, jeśli posiadają Państwo
w swoich zbiorach stare fotografie
przedstawiające naszą gminę
i są Państwo gotowi wypożyczyć je do skanowania.
Wszystkie fotografie zostaną od ręki
zdigitalizowane i zwrócone właścicielom
w nienaruszonym stanie.

W celu ustalenia formy odbioru zdjęć
prosimy o kontakt mailowy:
promocja@gminaleszno.pl
lub telefoniczny: 22 725 80 05 wew. 117.
Na fotografie czekamy do końca sierpnia.
Na każdą osobę, która zechce się
podzielić zdjęciami ze swojego zbioru,
czekają zestawy upominkowe.

