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Kalendarium wydarzeń gminy Leszno
STYCZEŃ
13 stycznia (niedziela) – 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
18 stycznia (piątek) – Rodzinne kolędowanie w Świetlicy w Łubcu
26 stycznia (sobota) – XII Powiatowy Festiwal Chórów Złotego Wieku
LUTY
28 stycznia – 10 lutego – Ferie w gminie
MARZEC
16 marca (sobota) – Gminny Dzień Kobiet
23 marca (sobota) – Zaborowski Turniej Tenisa Stołowego
KWIECIEŃ
12 kwietnia (piątek) – „Budzenie Wiosny” – rajd Nordic Walking i budowanie
budek lęgowych dla nietoperzy
MAJ
11 maja (sobota) – VI Cross z historią w tle
25 maja (sobota) – Majówka Zaborowska
31 maja (piątek) – „Taneczne kwiaty dla mamy i taty”
CZERWIEC
1 czerwca (sobota) – Gminny Dzień Dziecka
8 czerwca (sobota) – Odjazdowy Bibliotekarz
15 czerwca (sobota) – Piknik Adopcyjny
21 czerwca (piątek) – Zakończenie roku kulturalnego w Świetlicy w Łubcu
22 czerwca (sobota) – Piknik Rodzinny
PAŹDZIERNIK
5 października (sobota) – Gminny Dzień Seniora
GRUDZIEŃ
6 grudnia (piątek) – Mikołajki
7 grudnia (sobota) – Mikołajkowy Maraton Zumby
7 grudnia (sobota) – Mikołajkowy Rajd Nordic Walking, warsztaty ozdób
świątecznych
14 grudnia (sobota) – Turniej Siatkarski o Puchar Wójta

INFORMACJE O WSZYSTKICH WYDARZENIACH BĘDĄ DOSTĘPNE NA STRONIE
wWW.GMINALESZNO.PL
ORAZ NA FACEBOOKU FACEBOOK.COM/GMINALESZNO

ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA AKTUALNOŚCI

polub nas i bądź na bieżąco
facebook.com/gminaleszno

Z G MI N Y

3

Skład Rady Gminy Leszno w kadencji 2018–2023
Agata Bażyńska-Khan – okręg nr 2:
Leszno ulice: Aleja Wojska Polskiego,
Błońska od nr 1 do nr 42, Krótka, Parkowa, Raczkowskiego, Sochaczewska od nr 1
do nr 58 (z wyłączeniem bloku numer 51).
Janusz Biały – okręg nr 1: Leszno ulice:
Widokowa, Wspólna, Reginy, Marysieńki,
Mariana, Tadeusza, Otuliny, Podzaborówek, Hubala-Dobrzańskiego, Warszawska,
Ogrodowa, Piekarska, Wąska, Sokołowska.
Michał Dominiak – okręg nr 7: Grądy,
Grądki.
Halina Dmoch – okręg nr 15: Zaborówek.
Ewa Grot – okręg nr 5: Leszno ulice:
Lema, Leśmiana, Leśna numery: 2, 4, 6,
10, 12, 12A, 12B, 14, 16, 16D, 21, 23, 25,
27, 31, 35, 37, 45, 45B; Tuwima, Polna,
Miłosza, Sochaczewska blok nr 66.

Dariusz Iwanek – okręg nr 13: Wyględy.
Lesław Kuczyński – okręg nr 6: Leszno
ulice: Harcerska, Jaśminowa, Kwiatowa,
Leśna numery: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
Młynarska, Murarska, Partyzantów, Podchorążych, Sosnowa, Strażacka, Szkolna,
Wrzosowa. Julinek.
Ewa Latoszek – okręg nr 11: Zaborów
ulice: Dworkowa, Jesienna, Leśna, Szkolna, Środkowa, Willowa, Wiosenna. Ławy,
Wólka.
Krzysztof Lipiński – okręg nr 9: Czarnów, Gawartowa Wola, Towarzystwo
Czarnów, Plewniak, Podrochale, Rochale,
Stelmachowo, Szadkówek, Trzciniec, Walentów, Wilków.
Tomasz Maj – okręg nr 8: Korfowe,
Marianów, Powązki, Szymanówek, Wilkowa Wieś.

Marianna Malarowska – okręg nr 14:
Zaborów ulice: Antoniego Dałka, Jana
Kujawskiego, Janin, Kościelna, Ogrodowa,
Południowa, Stołeczna, Zaciszna. Feliksów, Wąsy Kolonia, Wąsy Wieś.
Krzysztof Michalski – okręg nr 3:
Leszno ulice: Błońska bloki nr 43 do nr 73,
Inżynierska, Fabryczna, Lipowa.
Joanna Syta – okręg nr 12: Wiktorów.         
Agnieszka Walczak – okręg nr 4:
Leszno ulice: Bohaterów Puszczy Kampinoskiej, Broniewskiego, Kochanowskiego,
Mickiewicza, Podleśna, Sienkiewicza, Słowackiego, Sochaczewska blok nr 51, Sochaczewska od nr 59 do końca (bez bloku
nr 66), Żeromskiego.
Leszek Żebrowski – okręg nr 10: Grabina, Kępiaste, Łubiec, Roztoka.

Składy komisji Rady Gminy
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Przewodniczący Komisji – Krzysztof Michalski
2. Wiceprzewodnicząca Komisji – Joanna
Syta
3. Członek Komisji – Ewa Grot
4. Członek Komisji – Lesław Kuczyński
Komisja Rewizyjna
1. Przewodnicząca Komisji – Marianna
Malarowska

2. Wiceprzewodnicząca Komisji – Agnieszka
Walczak
3. Członek Komisji – Krzysztof Lipiński
4. Członek Komisji – Tomasz Maj
5. Członek Komisji – Halina Dmoch
Komisja ds. Oceny Budżetu
1. Przewodniczący Komisji – Tomasz Maj
2. Wiceprzewodniczący Komisji – Dariusz
Iwanek
3. Członek Komisji – Michał Dominiak

4. Członek Komisji – Leszek Żebrowski
5. Członek Komisji – Ewa Latoszek
Komisja ds. Nowelizacji Statutu
1. Przewodniczący Komisji – Janusz Biały
2. Wiceprzewodnicząca Komisji – Agata
Bażyńska-Khan
3. Członek Komisji – Michał Dominiak
4. Członek Komisji – Lesław Kuczyński

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że do dnia 31 stycznia 2019 roku można składać wnioski o stypendia sportowe. Wniosek stanowi
załącznik do Uchwały nr XXVI/157/2016 Rady Gminy Leszno w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Leszno dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Wnioski dostępne są również w Urzędzie Gminy Leszno pokój nr 9 lub na stronie www.gminaleszno.pl. Dokumenty należy
składać w sekretariacie UG.
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Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Leszno
W dniu 19 listopada 2018 r. odbyła się
pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Leszno. Radni otrzymali zaświadczenia i złożyli ślubowanie, a także wybrali
Przewodniczącego Rady, którym został
Pan Michał Dominiak oraz Wiceprzewodniczących – Panią Agatę Bażyńską-Khan
oraz Pana Dariusza Iwanka
Podczas tej sesji ślubowanie złożył również wójt-elekt Pan Grzegorz Banaszkiewicz, rozpoczynając tym samym swoją
5-letnią kadencję wójta gminy Leszno.
– Chciałem bardzo podziękować
za to, że tak duża grupa naszych
mieszkańców wzięła udział w wy-

borach. Dziękuję również za głosy
oddane na mnie. Świadczy to o tym,
że nasi mieszkańcy chcą zmian. Głosowały na mnie osoby o różnych poglądach, różnych zapatrywaniach
na rozwój naszej gminy i różnych oczekiwaniach co do tego rozwoju. Jest to
dla mnie wielkie zobowiązanie. Wiem,
że mieszkańcy oczekują od władzy
samorządowej tego, żeby łączyła
a nie dzieliła, oczekują samorządu
otwartego, który rozmawia, słucha
pomysłów i jest otwarty na innowacje. Obiecuję, że dołożę wszelkich starań, żeby się to spełniło – powiedział
Wójt Gminy Leszno Grzegorz Banaszkiewicz. Wójt podziękował również poprzednikowi za długoletnią pracę
Przewodniczący Rady Gminy Michał Dominiak dodał: Chciałbym podziękować
za zaufanie i powierzenie mi funkcji
Przewodniczącego Rady. Moim zadaniem będzie konsolidowanie rady,
USUWAMY
by wspólnie
działała dlaAZBEST
dobra Gminy,
by działania Rady były transparentne
i przynosiły korzyści naszym mieszkańcom, by nasza Gmina rozwijała się
Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Leszno ponownie
jak najprężniej
i jak mieszkańcy
najszybciej.
odpadów zawierających
azbest. Wszyscy
zainteresowani

plan
usun
dachowych z eternitu mogą składać wnioski
w pokojuSmolarek
nr 27 Urzędu G
Aleksandra
w terminie od listopada 2018 r. do końca stycznia 2019 r.
Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Drodzy mieszkańcy,

Informujemy, że prace polegające na demontażu i utyliza
zawierających azbest będą bezpłatne. Właściciel obiektu będzie ponosił k
pokrycia dachu we własnym zakresie.

uprzejmie informujemy, że w okresie od 1 listopada do 31 marca raz w miesiącu będzie miał miejsce odbiór popiołu bezpośredMieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać z demontażu azbestu z
nio spod posesji. Konieczność odebrania popiołu należy zgłosić pod numerem
725 80- 05
wew. 109
w godzinach
pracy pozwolenia
dołączyć tel.
do 22
wniosku
zgłoszenie
robót
niewymagających
potwierdzone
Urzędu Gminy co najmniej na dzień przed planowanym odbiorem do godz.
14:00. przez Starostwo .

W/w mieszkańcy
wnioski wraz zzapewniają
oświadczeniem
posiadanymzakresie.
prawie do dysponowania n
Przypominamy, że popiół należy gromadzić w wytrzymałych workach, które
weowłasnym

na cele budowlane można uzyskać u sołtysa, na stronie internetowej www.g
lub w Urzędzie Gminy Leszno, pokój nr 27.

Usuwamy azbest
Uprzejmie informujemy,
że Urząd Gminy Leszno
ponownie planuje usuwanie odpadów zawierających azbest. Wszyscy mieszkańcy zainteresowani usunięciem pokryć dachowych z eternitu mogą
składać wnioski w pokoju nr 27 Urzędu
Gminy Leszno w terminie od listopada
2018 r. do końca stycznia 2019 r.
Po tym terminie wnioski nie będą
przyjmowane.

USUWAMY AZBEST

Informujemy, że prace polegające
na demontażu i utylizacji wyrobów
zawierających azbest będą bezpłatne. Właściciel obiektu będzie ponosił koszty nowego pokrycia dachu
we własnym zakresie.
Mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać z demontażu azbestu zobowiązani są
dołączyć do wniosku – zgłoszenie robót
niewymagających pozwolenia na budowę, potwierdzone przez Starostwo.
W/w wnioski wraz z oświadczeniem
o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane moż-

ujemy, że Urząd Gminy Leszno ponownie planuje usuwanie

na uzyskać u sołtysa, na stronie internetowej www.gminaleszno.pl lub w Urzędzie Gminy Leszno, pokój nr 27.
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Z prac Rady Gminy Leszno
KADENCJA RADY GMINY LESZNO 2014-2018
W dniu 16 października 2018 r. odbyła się LIII Sesja Rady Gminy, na której podjęte zostały następujące uchwały:
•	Uchwała Nr LIII/299/2018 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Leszno na rok 2018;

•	Uchwała Nr LIII/300/2018 w sprawie wprowadzenia
regulaminu targowiska „Mój Rynek” przy ul. Szkolnej
w Lesznie.

W dniu 13 listopada 2018 r. odbyła się LIV Sesja Rady Gminy Leszno, na której podjęte zostały następujące uchwały:
•	Uchwała Nr LIV/301/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 20182025;
•	Uchwała Nr LIV/302/2018 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Leszno na rok 2018;

•	Uchwała Nr LIV/303/2018 w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Leszno
działki ew. nr 8/16 położonej w obrębie Feliksów, gmina
Leszno.

KADENCJA RADY GMINY LESZNO 2018-2023
W dniu 19 listopada 2018 r. odbyła się I Sesja Rady Gminy Leszno, na której podjęte zostały następujące uchwały:
•U
 chwała Nr I/1/2018 stwierdzająca wybór Przewodniczącego Rady Gminy Leszno;

•U
 chwała Nr I/2/2018 stwierdzająca wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Leszno.

W dniu 30 listopada 2018 r. odbyła się II Sesja Rady Gminy Leszno, na której podjęte zostały następujące uchwały:
•U
 chwała Nr II/3/2018 w sprawie powołania Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji;
• Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej;
• Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie powołania Komisji do
spraw Oceny Budżetu na rok 2019;

•U
 chwała Nr II/6/2018 w sprawie powołania Komisji do
spraw Nowelizacji Statutu;
• Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie uchwalenia „Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

W dniu 5 grudnia 2018 roku odbyła się III Sesja Rady Gminy, na której podjęte zostały następujące Uchwały:
•U
 chwała Nr III/8/2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2018;
• Uchwała Nr III/9/2018 w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na
2019 rok;

•U
 chwała Nr III/10/2018 w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości;
• Uchwała Nr III/11/2018 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Nie pal śmieci w piecu – pozwól oddychać czystym powietrzem!
W związku z zimowym sezonem grzewczym zwracamy się do Państwa z apelem,
by podczas ogrzewania domów i mieszkań przestrzegać norm, które pomogą
ograniczyć wielkość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery z gospodarstw
domowych.
Apelujemy przede wszystkim do mieszkańców, którzy ogrzewają swoje mieszka-

nia piecami węglowymi, a także do użytkowników kominków, aby nie spalali w nich
odpadów!
Poprzez palenie śmieci narażają Państwo nie tylko siebie, ale również innych
mieszkańców, zwłaszcza dzieci, na wdychanie niebezpiecznych dla zdrowia substancji!
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cykl realizowany w ramach obchodów stulecia niepodległości

Obchody stulecia niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości
obchodzimy zawsze bardzo uroczyście. W  tym roku tej wyjątkowej
rocznicy towarzyszyła wyjątkowa
oprawa. Wspólnie z mieszkańcami
naszej Gminy uczciliśmy stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
W sobotę 10 listopada w Kościele
pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Lesznie miał miejsce koncert pieśni niepodległościowych w wykonaniu chóru polonijnego
Św. Kingi z Budapesztu. W niedzielę 11 listopada w Kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaborowie odbył się
koncert niepodległościowy, podczas którego
zaprezentował się Chór polonijny „Grodzieńskie Słowiki” z Grodna.
O godzinie 12.00 w kościele parafialnym
w Lesznie proboszcz ks. Piotr Laskowski
celebrował Mszę Św. w intencji Ojczyzny.
We mszy uczestniczyli przedstawiciele władz
samorządowych na czele z Wójtem Gminy
Leszno Andrzejem Cieślakiem, wójtem-elektem Grzegorzem Banaszkiewiczem,
Przewodniczącym Rady Gminy Lesławem
Kuczyńskim, radnymi, poczty sztandarowe
OSP oraz Szkoły Podstawowej w Lesznie,
a także mieszkańcy gminy.
Po mszy zebrani przeszli na plac przed
Urzędem Gminy, gdzie odbyła się dalsza
część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu
państwowego głos zabrał Wójt Gminy Leszno, który wspomniał wielkich Polaków, dzięki którym odzyskanie niepodległości było
możliwe. Zachęcił też do radosnego przeżywania stulecia odzyskania niepodległości
przez Polskę. Wójt Andrzej Cieślak podziękował również za wieloletnią współpracę.
Następnie Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Lesławem Kuczyńskim oraz Proboszczem parafii w Lesznie
ks. Piotrem Laskowskim przy dźwiękach
orkiestry dętej odsłonili tablicę pamiąt-

kową przy „Dębie Niepodległości”, posadzonym w dowód pamięci i wdzięczności
za dar wolnej Ojczyzny.
Na zakończenie Wójt Gminy Andrzej
Cieślak wraz z wójtem-elektem Grzegorzem Banaszkiewiczem oraz ks. Piotrem
Laskowskim – Proboszczem parafii Leszno, Przewodniczący Rady Gminy Lesław
Kuczyński wraz z Radnymi, przedstawiciele nowowybranej Rady Gminy, delegancja
młodzieży szkolnej, mieszkańcy gminy
oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Aktywne Leszno” złożyli wiązanki przed pomnikiem upamiętniającym poległych.

Artystyczna część obchodów Święta Niepodległości odbyła się w Świetlicy w Lesznie,
gdzie z repertuarem pieśni niepodległościowych wystąpił zespół „Góralska Hora” z Kościeliska. Mogliśmy usłyszeć m.in. „O mój
rozmarynie”, „Szara piechota”, „Wojenko,
wojenko” czy „Jak to na wojence ładnie”. Następnie program muzyczno-taneczny zaprezentowała grupa z Publicznego Przedszkola
Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej. Dzieci wykonały kilka piosenek niepodległościowych
oraz zatańczyły poloneza. Obchody zakończył występ Lesznowskiego Chóru „Ballada”.

Ponadto w Świetlicy w Lesznie obejrzeć można było wystawę „100 lat Leszna w fotografii” oraz „Polska Moja Ojczyzna”.
Aleksandra Smolarek
Fot. julia hałubicka

cykl realizowany w ramach obchodów stulecia niepodległości
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Stulecie niepodleglosci w Publicznym Przedszkolu im. „Leśnych
Skrzatów” w Lesznie
W tym roku, obchody Święta Niepodległości w naszym Przedszkolu nabrały
szczególnie uroczystej oprawy. Budynek
przedszkolny jak co roku udekorowany
został biało-czerwonymi flagami. W holu
przedszkola pojawiły się tablice z konkursowymi pracami rodziców i dzieci
na temat: „Mały Polak – duży patriota”,
a w sali rekreacyjnej dominowała dekoracja w barwach narodowych z symbolami
patriotycznymi. Cały personel przedszkola na czele z panią Dyrektor oraz dzieci
ze wszystkich grup w strojach galowych,
z dumą prezentował przypięte biało-czerwone kotyliony oraz samodzielnie wykonane przez przedszkolaki polskie chorągiewki.
Program artystyczny zaprezentowały,
ubrane w stroje zuchowskie dzieci sześcioletnie z grupy IX. Podczas występu

starszaki recytowały
wiersze i śpiewały
patriotyczne
piosenki opowiadające
o historii Polski oraz
o pięknie naszej Ojczyzny. Dumnie odśpiewały też hymn
Polski „Mazurek Dąbrowskiego” i zatańczyły polski taniec „Krakowiak”.
Występ przedszkolaków, ich przygotowanie, zaangażowanie, postawa patriotyczna i artystyczny talent nagrodzony
został gromkimi brawami. U wielu widzów
ze wzruszenia zakręciła się łezka w oku.
To Święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących
o wolność. Składamy kwiaty pod pomni-

kami tych, którzy poświęcili dla nas życie.
Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu
i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz
pamięci o tych wszystkich, dzięki którym
żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. I ten dzień
stał się bardzo radosnym dniem w naszym
przedszkolu i mamy nadzieję, że zapadnie
on w pamięci naszych „Małych Polaków”.
Magdalena Marinković

Stulecie niepodległości w Publicznym Przedszkolu Przyjaciół Puszczy
Kampinoskiej w Zaborowie
Obchody związane z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę
w Przedszkolu Puszczy Kampinoskiej
w Zaborowie to przede wszystkim prawdziwe święto radości, wolności i szacunku
do swojej Ojczyzny, oraz do ludzi, którzy
ją tworzą. Wchodząc tego dnia do przedszkola wyczuwało się już od progu ten wyjątkowy klimat. Biało – czerwone barwy
były widoczne na każdym kroku.
Uroczysty apel zaczął się punktualnie
o godzinie 11. Biało – czerwone serca powiewały radośnie nad głowami zebranych.
Dookoła dominowały kolory narodowe.
Wszystkie przedszkolaki stanęły na wysokości zadania, każdy z nich w tym wyjątkowym dniu zaprezentował swoją własną, indywidualną wersję „stroju patriotycznego”.
To, co łączyło wszystkich bez wyjątku, to:
elegancja i wyjątkowy styl. Nawet najmłodsi
doskonale wiedzieli z jakiej okazji tu przybyli
„Polska”, „ Święto Polski” – odpowiadały radośnie maluszki. Koledzy i koleżanki z grup
najstarszych chętnie dzieliły się swoją wiedzą na temat symboli narodowych, oraz
przypomniały o czym należy pamiętać podczas śpiewania hymnu państwowego.

O godzinie 11.11 w całym przedszkolu
zabrzmiał Hymn Narodowy. Całe przedszkole wypełniło się radosnym i donośnym śpiewem. W ten sposób Przedszkole
Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie aktywnie włączyło się do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu we wspólnym
śpiewaniu czterech zwrotek hymnu.
Kolejnym punktem uroczystości był
„Pokaz mody patriotycznej”. Na specjalnie przygotowanym biało – czerwonym
wybiegu przedszkolaki miały szansę zaprezentować wszystkim zebranym przygotowany strój. Był ogrom radości. Dzieci
odważnie kroczyły po wybiegu. W pokazie
królowały białe, eleganckie koszule, czerwone spódniczki oraz odświętne spodnie.

Piękna postawa przedszkolaków, oraz ich
zaangażowanie zostały nagrodzone przez
samą Dyrektor przedszkola p. Katarzynę
Oleksiewicz, która z uśmiechem wręczała swoim przedszkolakom pamiątkowe
flagi. Dzieci na koniec spontanicznie zaczęły nimi machać i śpiewać dla Polski
i Polaków symboliczne „100 lat”. Ten gest
uwieńczył całą uroczystość dając poczucie, że dzisiejsza uroczystość była świętem
wszystkich Polaków – tych najmłodszych
i tych odrobinę starszych, wszystkich bez
wyjątku.
Na pamiątkę tych wydarzeń na terenie
przedszkola zostało posadzone symboliczne Drzewo Pamięci.
PP Zaborów
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cykl realizowany w ramach obchodów stulecia niepodległości

„Niepodległa do hymnu’’
W odpowiedzi na zaproszenie Minister
Edukacji Narodowej oraz chęci świętowania tak wzniosłej i ważnej uroczystości,
upamiętniającej setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości, wiele szkół
oraz przedszkoli – w tym nasze zaborowskie, wzięło udział w akcji „Rekord dla Niepodległej”. W dniu 9 listopada tuż przed
godziną 11:00 dzieci spotkały się w sali widowiskowej – wszystkie ubrane na biało –
czerwono, lub w stroje ludowe. Przywitane
przez Panią Dyrektor Przedszkola oraz jej

pracowników, wspólnie o godzinie 11:11
odśpiewaliśmy cztery zwrotki ,,Mazurka
Dąbrowskiego”. Była to bardzo wzniosła
i wzruszająca chwila. Przedszkolaki z pełną powagą i zaangażowaniem z flagami
narodowymi zaśpiewały hymn najpiękniej
jak potrafiły. Po części oficjalnej przyszedł
czas na prezentacje Pokazu Mody Patriotycznej, który był zorganizowany w ramach
realizowania Międzynarodowego Projektu
Edukacyjnego ,,Piękna Nasza Polska Cała”.
Na koniec wspólnego spotkania przedszko-

100-lecie Niepodległości w Szkole
Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Szkole Podstawowej
im. Stefana Batorego w Lesznie zorganizowano liczne działania dla upamiętnienia
tego wydarzenia. Pomysłodawcą i organizatorem obchodów był pan Robert Laszczka we współpracy z panią Sylwią Walicką.
Uroczyste obchody zainaugurowano 8 X
(poniedziałek). Dlaczego już w październiku? Ponieważ 7 X 1918 r. Rada Regencyjna
proklamowała powstanie niepodległego
Państwa Polskiego. Uczniowie klas VIII i III
gimnazjum udekorowali szkolne korytarze
i przygotowali wystawę „Drogi do Niepodległości”.
Również 8 października uczniowie każdej klasy na lekcjach z wychowawcą stworzyli wspólnie „Alfabet współczesnego
patrioty” będący spisem zalet pożądanych u współczesnego patrioty. Z powstałych prac została przygotowana wystawa
na korytarzu szkolnym.
18 października uczniowie klas IV-VIII
i III gimnazjum rozegrali grę edukacyjną
„Niepodległa” pod kierunkiem pani Wioletty Wawrzyniak. W określonym czasie
uczniowie musieli wykonać zadania, m.in.

rozwiązać krzyżówkę niepodległościową, udzielić odpowiedzi w teście wiedzy
o Józefie Piłsudskim, rozpoznać zdjęcia
i obrazy, odgadnąć hasło w kalamburach
i poprzez skojarzenia muzyczne oraz skojarzenia rekwizytów, zmierzyć się ze znajomością pieśni legionowych oraz poezją
nawiązującą do odzyskania niepodległości. Wszystkie grupy wykonały zadania
w duchu rywalizacji i zabawy. Klasy zwycięskie otrzymały dyplomy i słodkie symboliczne upominki „kasztanki”.
23 października odbył się szkolny międzyprzedmiotowy konkurs wiedzy „Jestem Polakiem i znam swój kraj”. Konkurs przeprowadziła pani Sylwia Walicka.
Uczniowie zmierzyli się z zadaniami z języka polskiego, muzyki, historii i geografii. Konkurs rozegrano w dwóch grupach
wiekowych. W grupie młodszej laureatami zostali: I miejsce – Aleksandra Kacprzak
– Vd, II miejsce – Michał Maj – IVc,
III miejsce – Adrian Witulski – Vd; w grupie starszej: I miejsce – Michał Mandes –
IIIaG, II miejsce – Marcin Kowalski – IIIaG,
III miejsce – Weronika Markiewicz – VIIIb.
W dniach 22 – 26 października uczniowie przeprowadzili niepodległościową
kwestę na rzecz PCK „Polacy – Polakom”.
Rozliczenie kwesty nastąpi w grudniu
przez przedstawicieli PCK.
Dla uczczenia pamięci bohaterów poległych za niepodległość i wolność naszego
państwa uczniowie na grobach Powstańców 1863 r. i żołnierzy poległych podczas II wojny światowej spoczywających
na miejscowym cmentarzu zapalili znicze,

laki wraz z Dyrekcją i całym personelem,
wspólnie na pamiątkę tego wyjątkowego
jubileuszu, w ogrodzie przedszkolnym posadzili dąb – symbol siły i potęgi.
PP Zaborów

a przed pomnikami upamiętniającymi bohaterów – przy budynku SOSW i Urzędu
Gminy złożyli kwiaty.
9 listopada społeczność szkolna włączyła
się w ogólnokrajową akcję „Dzień dla Niepodległej”. O godzinie 11.11 uczniowie,
nauczyciele, pracownicy szkoły i przedstawiciele rodziców odśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego”. Wypuszczono 100 balonów
(białych i czerwonych), a następnie wręczono laureatom konkursów nagrody.
Uczniowie klas I-V obejrzeli program
artystyczny „Droga do wolności” w wykonaniu uczniów kl. IIIa pod opieką p. Jolanty Gołębiewskiej i p. Agnieszki Skop. Następnie rozstrzygnięto konkurs plastyczny
„Marszałek – Józef Piłsudski”, który przeprowadziła p. Katarzyna Kowalska wśród
uczniów kl. I-III. Ponadto nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej wraz z uczniami
kl. I-III zorganizowali w dniu 16 XI koncert
pieśni patriotycznych, na którym każda
klasa zaprezentowała jedną pieśń.
Zakończeniem szkolnych obchodów
100 rocznicy odzyskania Niepodległości
była żywa lekcja historii pt.” Niepodległa”. Pokaz historyczny w wykonaniu pana
Michała Rychlickiego porwał uczniów od
1 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy
gimnazjum. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem wcieliły się w postaci historyczne.
Po takich zajęciach nie da się „nie szanować i nie cenić przeszłości” naszej Ojczyzny.
Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i uroczyste uczczenie tego wyjątkowego święta, zwłaszcza Radzie Rodziców, składamy serdeczne podziękowania.
Koordynatorzy szkolnych obchodów
Święta Niepodległości
Sylwia Walicka
Robert Laszczka
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Pożegnaliśmy mjr Czesława Mostka
W  sobotę, 24 listopada, pożegnaliśmy
mjr Czesława Mostka ps. „Wilk”. Mieszkańca naszej Gminy, żołnierza AK, Powstańca Warszawskiego. Miał 103 lata.
Mszę żałobną celebrował proboszcz parafii pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
w Lesznie ks. Piotr Laskowski. W ostatniej drodze mjr Mostka uczestniczyli m.in.
przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK, przedstawiciele ŚZŻAK Środowisko Grupy Kampinos AK na czele z Prezesem
Zarządu Marcinem Biegasem, przedstawiciele Muzeum Powstania Warszawskiego,
kombatanci, Przewodniczący Rady Gminy
Michał Dominiak, Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Agata Bażyńska-Khan i Dariusz
Iwanek oraz Radni, pracownicy Urzędu Gminy w Lesznie, poczty sztandarowe gminnych
Ochotniczych Straży Pożarnych i Szkoły Podstawowej w Lesznie, mieszkańcy Gminy.
Mjr Mostkowi towarzyszyła asysta żołnierzy
Wojska Polskiego. Na lesznowskim cmentarzu wybrzmiała trzykrotna salwa honorowa
oraz utwór „Śpij kolego”.
Czesław Mostek urodził się 16 kwietnia
1915 r. w Czarnowie. Był synem Franciszka i Marty. Od 1935 roku był zawodowym
żołnierzem, służył w żandarmerii, a na-

stępnie w Korpusie Ochrony Pogranicza
na Wileńszczyźnie. Muzeum Powstania
Warszawskiego pisze, że mjr Mostek pamiętał, że uczestniczył w Ceremonii Pogrzebowej Józefa Piłsudskiego, a także był w asyście wiozącej serce Marszałka do Wilna.

We wrześniu 1939 r. brał udział w obronie szturmowanej przez Niemców Warszawy. Następnie przeszedł do konspiracji. Działał w VII Obwodzie „Obroża”
Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej
w powiecie warszawskim zachodnim
w 7 Rejonie „Jaworzyn” (Ożarów Mazowiecki), dowodzonym przez Szymona
Sosnowskiego ps. „Dyrektor”.
Kiedy wybuchło powstanie warszawskie mjr Mostek znalazł się w drużynie,
która nacierała na Fort Bema zajęty przez
Niemców. Od 4 sierpnia działał jako oficer
zaopatrzenia w Kampinosie i Zgrupowaniu „Żyrafa” (pluton 260).
Za działalność w Armii Krajowej został
po wojnie aresztowany i osadzony w praskiej katowni UB na ul. Sierakowskiego,
gdzie więziono i mordowano żołnierzy
podziemia niepodległościowego.
Zawsze chętnie uczestniczył w życiu naszej Gminy. Corocznie od 2014 r. był Gościem Honorowym na imprezie sportowo-historycznej Cross z historią w tle.
Cześć jego pamięci!
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już za nami!
Gminne Mikołajki w Lesznie sprawiły,
że plac przed Urzędem Gminy jak co
roku tętnił życiem. Na tych najmłodszych
i troszkę starszych czekały specjalnie
przygotowane atrakcje. Dzieci nie mogły
narzekać na nudę. W dobrej zabawie
nie przeszkadzał nawet chłód i wiatr.
Zgromadzonych na placu mieszkańców
powitali Wójt Gminy Leszno Grzegorz Banaszkiewicz oraz Przewodniczący Rady
Gminy Michał Dominiak. Główną atrakcją
było spotkanie ze Świętym Mikołajem, który
specjalnie dla naszych dzieci przyjechał prosto z Laponii. Żeby jednak wręczyć prezenty,
najpierw musiał sprawdzić czy były grzeczne. Święty Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami przygotowali szereg zadań, które dzieci
musiały wykonać, by otrzymać prezent.
Wśród nich znalazło się m.in. Mikołajowe
Zagadki, zdobienie świątecznych pierników
i ozdób czy też malowanie na płótnie.

Mikołajkowego wieczoru wszyscy okazali się być bardzo grzeczni i każdy otrzymał prezent oraz zrobił sobie pamiątkowe
zdjęcie. Mikołaj następnie pomknął odwiedzić inne dzieci. Na szczęście odwiedzi
nas za rok.
Za pomoc w przygotowaniu wydarzenia dziękujemy: Świetlicy w Zaborowie,
Świetlicy w Łubcu, Świetlicy w Czarnowie,
Świetlicy w Lesznie, pomocnikom Świętego Mikołaja z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lesznie, Zaborowie i Czarnowie, firmie
BioPlanet, Skynet, Cudotwórnia Events.
Aleksandra Smolarek
Fot. julia hałubicka
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Mikołajkowy rajd i warsztaty świąteczne
W sobotę, 1 grudnia, w Świetlicy w Łubcu odbył się Mikołajkowy Rajd Nordic
Walking po Puszczy Kampinoskiej oraz
warsztaty świąteczne. Podczas marszu
przewodnicy KPN opowiadali o walorach
przyrodniczych naszej puszczy. Po spacerze można było posilić się kanapkami
ze świeżego chleba smalcu lub dżemu
oraz ogrzać herbatą w Świetlicy w Łubcu.
Podczas warsztatów świątecznych
uczestnicy tworzyli lampiony, renifery

z papierowych toreb, w których
ukryte były słodkości oraz anioły z serwetek. Uczestnicy ozdabiali również pierniki. Zabawa
była przednia i większość dzieci
nie chciała wracać do domu.
Imprezę zorganizowali: Fundacja KiM, Świetlica w Łubcu,
Świetlica w Czarnowie, Świetlica w Zaborowie.
Fot. Julia Hałubicka

Muzeum Misji Zagranicznych Wojska
Polskiego w Feliksowie
15 grudnia 2018 r. nastąpiło uroczyste
otwarcie pierwszej sali tradycji Muzeum
Misji Zagranicznych Wojska Polskiego
w Feliksowie, które zbiegło się z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, 70 rocznicą misji pokojowych ONZ
oraz nadchodzącym Dniem Poległych
w Działaniach Poza Granicami Państwa.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Centrum Weterana, Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa,
Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych, 5 Mazowieckiej Brygady Obrony
Terytorialnej, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zaborowie, Państwowej Straży Pożarnej,
Związku Oficerów Rezerwy RP, proboszcz
Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny w Zaborowie ks. Sławomir Cieślak.
Uroczystość miała też charakter międzynarodowy, ponieważ uczestniczył w niej
przedstawiciel Stowarzyszenia Weteranów
Wojen oraz Lokalnych Konfliktów Zbrojnych
Republiki Mołdowa mjr Alex Brighidin.

Po przecięciu wstęgi goście zostali zapoznani z historią powstania muzeum
oraz z planami na przyszłość.
W trakcie części oficjalnej
przedstawiciel Centrum Weterana złożył wieniec pod
tablicą poświęconą żołnierzom WP poległym w działaniach poza granicami
państwa, w komisjach wojskowych, na
misjach pokojowych i stabilizacyjnych,
delegacje Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa oraz 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej
zapalili znicze, a poległych uczczono minutą ciszy. Po ceremonii nastąpiło zwiedzanie i zapoznanie się z historią misji
WP poza granicami państwa oraz odbyło
się pamiątkowe wręczenie orderów i dyplomów przyznanych przez Zarząd Główny oraz Radę Polskiego Czarnego Krzyża
Tadeuszowi Sąsiadkowi, Januszowi Szywale, Andrzejowi Adamowiczowi.

Przy okazji uroczystego otwarcia pierwszej sali tradycji muzeum, zostały przekazane pamiątki z misji przez weterana, członka
ZWDPGP Wojciecha Szymczyka oraz po
weteranie przekazane przez Aleksandra
Postołowicza. Za co serdecznie dziękuję.
Po 15.01.2019 muzeum będzie udostępnione zwiedzającym po uprzednim
kontakcie telefonicznym bądź mailowym.
Muzeum Misji Zagranicznych Wojska Polskiego w Feliksowie znajduje się
w aktualnym Wykazie muzeów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z 7.12.2018r poz. 487.
Jacek roszkowski
muzeum misji zagranicznych wojska polskiego
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„Aktywne Mikołajki”
Od czterech lat Stowarzyszenie Aktywne Leszno organizuje w naszej gminie przejazd Świętego Mikołaja. W tym roku, dzięki współpracy z Urzędem Gminy
Leszno oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Leszno,
objazdowy Mikołaj pracował aż trzy dni. 8 grudnia odwiedził Zaborów i okoliczne miejscowości, 9 grudnia
jeździł w Lesznie, a 15 grudnia pojechał z wizytą do
dzieci, które mieszkają w Czarnowie, Gawartowej Woli
i okolicach. Wszędzie, gdzie pojawił się Mikołaj, radości nie było końca. Szczególnie, że jak co roku, dzieci
dostały drobne upominki przygotowane specjalnie
na tę okazję. Oczywiście radość z prezentów jest obustronna, ponieważ Mikołaj także dostawał słodkości,
kartki z życzeniami i moc uścisków od najmłodszych
mieszkańców gminy.
Poza tymi atrakcjami w tym roku na dzieci czekała
jeszcze jedna niespodzianka. Stowarzyszenie Aktywne
Leszno w porozumieniu ze Świętym Mikołajem oraz
wójtem Grzegorzem Banaszkiewiczem zorganizowało konkurs na najpiękniejszą ilustrację świąteczną,
uwzględniającą herb Gminy Leszno. Mikołaj podczas
objazdu zebrał dużo takich prac, a następnie przekazał je do Urzędu Gminy. Komisja Konkursowa, której
przewodniczącym został wójt Grzegorz Banaszkiewicz,
długo i z zachwytem oglądała ilustracje, aby dokonać
ostatecznego wyboru, choć nie było to łatwe zadanie:
prace są wyjątkowe i wszyscy autorzy zasługują na
wyróżnienie. Ostatecznie pierwsze miejsce w konkursie zajęła Kornelia Kowalska ze szkoły podstawowej
w Lesznie, drugie przypadło Mai Brodzie z przedszkola
w Zaborowie, a trzecie Zuzannie Mikiciuk z przedszkola w Lesznie. Autorkom przyznano nagrody ufundowane przez Firmę Usługową Andrzeja Rutkowskiego.
Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Monika Rutkowska – Stowarzyszenie Aktywne Leszno

Świąteczna Zbiórka Żywności
Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się o najuboższych poddo nas” w Bramkach w partnerstwie czas przygotowań
Pawła II w Bieniewicach, pracowników
z Bankiem Żywności przeprowadziło do świąt. Każdy gest
i uczestników Środowiskowego Domu Saw dniach 30 listopada i 1 grudnia 2018 r. jest bardzo ważny,
Świąteczna
Zbiórka
Żywności
Świąteczną Zbiórkę Żywności. Przez 2 dni razem mamy ogromną moc i wpływ na rze- mopomocy w Łubcu, Warsztatu Terapii
Zajęciowej i Domu Pomocy Społecznej
zachęcaliśmy klientów sklepów do prze- czywistość, tych którym doskwiera głód.
Serdecznie Dziękujemy, kierownictwu w Bramkach, dziękując za zaangażowanie
kazywania produktów żywnościowych
Krajowei Stowarzyszenie
się do
nas” wi bezinteresowną
Bramkach w partnerstwie
z
pomoc.
obsłudze sklepów „Przyłącz
za zrozumienie
i przydla najbardziej potrzebujących mieszkańWszystkimi 1życzymy
w zorganizowaniu
zbiórki.
ców Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Bankiemchylność
Żywności
przeprowadziło
w dniach 30 listopada
grudniazdrowych
2018 r. Świąt
Wszystkim Darczyńcom – ludziom do- Bożego Narodzenia, wyrażając nadzieję,
W efekcie na terenie 7 sklepów BieŚwiąteczną
Żywności.
Przez 2obojętni
dni zachęcaliśmy
sklepów
do
że możemyklientów
na Was liczyć
w przyszłości.
brej Zbiórkę
woli, którzy
nie pozostali
dronka, Tesco, Intermarche, Carrefour,
osób potrzebujących
pomocy
Lewiatan w Błoniu i Lesznie udało się
ze- wobec produktów
Koordynator
przekazywania
żywnościowych
dla najbardziej potrzebujących
– dziękujemy za dar serca i zwykła ludzbrać 2 tony 587, 83 kg żywności.
Świątecznej Zbiórki Żywności
PowiatuSłowa
Warszawskiego
Zachodniego.
uznania kierujemy
Gorąco dziękujemy wszystkim, mieszkańców
którzy ką życzliwość.
na terenie Błonia i Leszna
do
wolontariuszy
z
Zespołu
Szkół
im
Jana
zechcieli się podzielić i nie zapomnieli
Iwona Zielak
W efekcie na terenie 7 sklepów Biedronka, Tesco, Intermarche, Carrefour,

Lewiatan w Błoniu i Lesznie udało się zebrać 2 tony 587, 83 kg żywności.
Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli się podzielić i nie zapomnieli o
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Światowy Dzień
Pluszowego Misia
,,Pokochaj pluszowego misia, on przyjacielem dzieci jest. Dorotka, Ania i Justysia
wesoło wszyscy bawmy się…’’
W dniu 25 listopada 2018 r. swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy
przyjaciel wszystkich dzieci – PLUSZOWY
MIŚ. W Publicznym Przedszkolu Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie
26 listopada świętowaliśmy ten puchaty
dzień. Już od samego rana w drzwiach
przedszkola witały dzieci pluszowe, kolorowe, małe i duże misie. Przedszkolaki
poznały historie pluszaka oraz wspólnie
grupowo stworzyły piękne prace plastyczne, oczywiście z wizerunkiem misia. Tuż
przed godziną 11:00 wszyscy spotkali się

w sali widowiskowej przedszkola, aby tam
wspólnie świętować ten wyjątkowy dzień.
Były śpiewy, tańce oraz recytacje wierszy,
wszystko oczywiście w misiowej tematyce. Były misiowe konkurencje na najszyb-

sze zjedzenie pysznego miodu oraz misiowy taniec. Na podwieczorek zajadaliśmy
misiowe smakołyki.
Joanna Kłudkiewicz Bolek

Najdłuższy Choinkowy
Łańcuch

Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego
w Lesznie włączyła się w akcję charytatywną na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową
Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB zainicjowaną przez stowarzyszenia Pro Salute.
Celem akcji jest pobicie rekordu w tworzeniu Najdłuższego Choinkowego Łańcucha z Papieru.
Naszym zadaniem było wykonanie klasowych łańcuchów i połączenie wszystkich w jeden długi łańcuch. Paski, z których robiliśmy kółko do łańcucha miały
długość 15 cm i szerokość 2 cm.
Łańcuchy wykonywane były na zajęciach
z wychowawcą 10.12.18 r. – w czasie 30
minut. Po tym czasie odbyło się mierzenie

łańcuchów. Na poziomie klas I-III najdłuższy
łańcuch wykonała klasa IIb – 33m 33 cm,
a spośród klas IV-VIII i IIIG zwyciężyła klasa
IVb. Długość jej łańcucha to: 55m 80 cm
Wspólnie ustanowiliśmy własny szkolny
rekord, który wynosi: 775m 96 cm!!!
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim
uczniom, wychowawcom i rodzicom za
okazane serce!
Pedagog szkolny Joanna Bieńko
i SAMORZĄD UCZNIOWSKI.

,,Mikołajki” w Publicznym Przedszkolu
Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie
6 grudnia – ,,Mikołajki”, to jeden z najbardziej wyczekiwanych dni w życiu każdego,
a zwłaszcza przedszkolaka. Obfity w atrakcje
poranek w naszym przedszkolu zaczął się
od magicznego spotkania z przyjaciółmi
z Publicznej Biblioteki w Lesznie i Zaborowie. Tym razem Panie zaczarowały nas opowieścią o Świętym Mikołaju. W pewny momencie do okna zapukał długo wyczekiwany
MIKOŁAJ, dzieci krzyczały radośnie z za-

chwytu. Wyjątkowy gość przywitał wszystkie grzeczne dzieci charakterystycznym
,,HOŁ, HOŁ, HOŁ”. Oczywiście przedszkolaki
z Przedszkola w Zaborowie są najgrzeczniejsze w okolicy i wszyscy o tym wiedzą. Worek
z prezentami był przeogromny. Dla każdego
Święty Mikołaj miał mały upominek. Radości nie było końca. Ten dzień na długo zostanie w pamięci wszystkich, którzy spotkali
Katarzyna Poneta
w tym dniu Mikołaja.
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Szkolenie otwarte dla logopedów w Lesznie
Dnia 04.12.2018 r. w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Lesznie odbyły się warsztaty
adresowane do logopedów dotyczące Kart Oceny Logopedycznej
Dziecka – KOLD.
W warsztatach prowadzonych
przez autorkę testu dr Joannę Grubę, poza logopedami pracującymi
w SOSW w Lesznie, uczestniczyli
również logopedzi z ościennych
placówek oświatowych.
Podczas kilkugodzinnych zajęć uczestnicy mieli okazję zapoznać się z pierwszym
polskim testem logopedycznym służącym
do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca
życia do ukończenia 9 roku życia w zakresie rozumienia mowy, nadawania mowy,
reakcji słuchowych, narządów mowy, artykulacji i sprawności narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społecznych (od 3 roku
życia).

Z radością informujemy, że nasi uczniowie zakwalifikowali się do II etapu
Z radością informujemy, że nasi uczniowie zakwalifikowali s
(rejonowego) konkursów organizowaII etapu (rejonowego)
nych pod konkursów
patronatemorganizowanych
Mazowieckiego pod patr
Kuratora
Oświaty:
Mazowieckiego Kuratora Oświaty:
– biologiczny – Adrian Susek, kl. VIII b
– matematyczny – Tomasz Jones,
- biologiczny – Adrian Susek, kl. VIII b
kl. VIII b
Warsztaty przebiegły w miłej i przyja–
historyczny
- matematyczny – Tomasz
Jones, –kl.Marcin
VIII bKowalski,
znej atmosferze, co niewątpliwie było zakl. III a G
sługą prowadzącej. Pani dr
Joanna Gruba
- historyczny
– Marcin Kowalski, kl. III a G
Igor Kłos, kl. III b G
wykazała się dużą wiedzą merytoryczną
–
chemiczny
kl. III b– Karol
G Korzeniowski,
oraz interesującym sposobem prowa-Igor Kłos,
kl.
III
b
G
dzenia zajęć. Na zakończenie
uczestni- chemiczny – Karol –Korzeniowski,
III b GJones,
język angielski kl.
– Tomasz
cy otrzymali certyfikaty uprawniające
kl. VIIIJones,
b kl. VIII b
- język
do wykorzystywania testu
KOLDangielski
do dia- – Tomasz
gnozy dzieci od 1m. życia do końca 9 roku
życia.
tekst: Wioletta Połeć

Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

leszno
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszychspsukcesów.
Braw

zdjęciE: Katarzyna Szypszak

100-lecie odzyskania Niepodległości w SOSW w Lesznie
Tegoroczne Święto Niepodległości obchodzone było w naszej placówce szczególnie
uroczyście.
9 listopada podczas sadzenia dębu „Jerzyka”, zakopywania kapsuły czasu, przemarszu ulicami Leszna z pieśnią patriotyczną na ustach oraz zbiorowym odtańczeniu poloneza towarzyszyli nam przedstawiciele Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Pan Jan Żychliński

i Pan Paweł Białecki oraz Radna Powiatu
Pani Dorota Górecka. W trakcie uroczystości odbył się również pokaz historyczny, występy Chóru św. Kingi z Budapesztu,
z którym wspólnie punktualnie o godzinie
11.11 odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu Polski, po czym raczyliśmy się pyszną
wojskową kaszą. Uczniowie wzięli również
udział w akcji „Sto serc dla Niepodległej”,
żywej lekcji historii, a także uczestniczyli
w konkursie plastyczno-literackim „Strofy
dla Niepodległej”, nad którym patronat
objęła Fundacja Niepodległości. Dziękujemy Wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, a gościom za uświetnienie uroczystości swoją obecnością.
Elżbieta Wolska
fot: Marek Witek
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„Królewna Śnieżka”

Tradycją naszego przedszkola jest wystawianie bajki dla dzieci z okazji Mikołajek
– 6 grudnia. W tym roku zaprezentowano
bajkę pt: „Królewna Śnieżka” na motywach baśni braci Grimm.
Żadne przedsięwzięcie nie uda się,
jeśli nie będzie zespołu ludzi z otwartym
sercem i szczerymi chęciami. W naszym
przedszkolu „Leśne Skrzaty” w Lesznie
są tacy ludzie, to Rodzice i Kadra Pedagogiczna. Z pełnym zaangażowaniem,
poświęceniem swojego prywatnego czasu ćwiczyli role aktorskie, spotykając się
dwa razy w tygodniu na przedszkolnej
scenie. Nie straszny był im tekst i muzyka,
a kiedy przyszedł czas występów stanęli na wysokości zadania. Dekoracja wypracowana starannie przez nauczycielki
dodała efektu mistrzowskiej prezentacji
bajki. Dzień Mikołajek dla dzieci był czasem teatru. Wszystkie przedszkolaki

małe i duże zawitały
do sali rekreacyjnej
naszego przedszkola, by pochylić się
nad smutnym losem
Królewny Śnieżki, zaśpiewać z ptaszkami,
pomachać do wesołych krasnoludków
i wreszcie ucieszyć
się, gdy wszystko zakończyło się szczęśliwie, jak to w każdej
bajce bywa. Dzieciom prezent bardzo się podobał o czym
świadczyła cisza i pootwierane buzie z zachwytu w trakcie oglądania.
W tym przedsięwzięciu udział wzięli:
Narrator – Renata Chróstna-Pytka
Królewna Śnieżka – Anna Białek
Królewicz – Mateusz Głuszczak
Macocha – Magdalena Naraniecka
Myśliwy – Anna Rutkowska
Lustro – Olga Białecka
Ptaszki – Julia Tereszczuk, Marta Szymańska, Brygida Woźniak
Krasnoludki – Wioletta Krawczyk, Paulina
Woźniak,
Agnieszka Umiastowska, Sylwia Dzięcioł,
Kinga Ryng, Jolanta Kowalewska, Zofia
Bochnak

Damy dworu – Małgorzata Krakowska,
Agnieszka Teodorczuk,
Marta Świeca,
Dorota Szczepaniak,
Iwona Komosińska
Reżyser: Edyta Wrzesińska
Oprawa muzyczna: Anna Okrassa
Dekoracja: Małgorzata Krakowiak, Iwona
Barańska, Lidia Śmigielska
Wszystkim, którzy aktywnie wzięli
udział w przygotowaniach tego przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w przyszłym roku.
Anna Okrassa
Edyta Wrzesińska
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Dumni
z naszych
uczniów
Choć pierwszy semestr jeszcze się nie skończył i nie przedstawimy tu żadnych statystyk, ilości poszczególnych ocen z przedmiotów i zachowania, to wiemy, że możemy być dumni z naszych Uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Zaborowie, a oni powinni,
być dumni z siebie.
W listopadzie otrzymaliśmy wyniki I etapów konkursów organizowanych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Do kolejnych etapów – rejonowych
– zakwalifikowały się dwie bardzo zdolne
i pracowite Uczennice z klasy VIII b. Hanna Wereska już wkrótce weźmie udział
w II etapie konkursu geograficznego, a Aleksandra Dziewulska – w II etapie konkursów
polonistycznego i języka angielskiego.
W ogólnopolskim teście poprawności językowej „Z poprawną polszczyzną
na co dzień” też mamy sukces, 11 dzieci
w styczniu weźmie udział w kolejnym etapie konkursu.
Do kolejnego etapu międzypowiatowych zawodów w indywidualnych biegach przełajowych awansowali Katarzyna
Pasierbik i Mikołaj Wołowski.
Nasz Szkolny Klub Wolontariusza zorganizował ciekawe i pożyteczne akcje: Ratujmy kasztanowce, Bezpieczeństwo w sieci, Kość i kocyk – pomóżmy zwierzętom
przetrwać zimę, Świąteczna paczka – okaż
serce, natomiast Samorząd Uczniowski –

Dzień Życzliwości, Dzień Pluszowego Misia
i dyskotekę andrzejkową.
Na koniec przypomnimy jeszcze o ważnych obchodach. Uczniowie pod opieką
nauczycieli przygotowali program poetycko-muzyczny, by uczcić 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
11 listopada w kościele pw. NNMP w Zaborowie po Mszy św. o godz. 10.00 celebrowanej przez ks. Macieja Szymańskiego
w intencji ojczyzny uroczyście zabrzmiały
wybrane utwory poetyckie i muzyczne,
które w interpretacji dzieci przybliżyły
trudną, ponad stuletnią drogę Polaków
do wolności. Nie zabrakło wśród nich
patriotycznych wierszy pełnych goryczy
i tęsknoty za utraconą państwowością,
a także zagrzewających do walki w czasie
wielokrotnie wzniecanych powstań narodowych. „Dzisiaj wielka jest rocznica – 11
listopada” – przekonywały dzieci, a słowa

wiersza brzmiały nadzwyczaj podniośle,
gdy wspólnie świętowaliśmy 100-lecie
niepodległej Polski. Hołd wdzięczności wszystkim, którzy polegli w obronie
ojczyzny, uczniowie wyrazili w wierszach i piosenkach oraz zapalając znicze
na kopcu usytuowanym w pobliżu kościoła. To szczególne miejsce będące wyrazem
czci i pamięci o odzyskanej wolności, zaaranżowane 90 lat temu przez nauczycieli,
uczniów oraz przyjaciół naszej szkoły. Działania towarzyszące naszemu narodowemu
świętu rozpoczęły się wcześniej. Tydzień
przed 100. rocznicą wszyscy uczniowie
zaangażowali się w akcję „Biało-czerwona w każdym oknie”, a 9 listopada 2018 r.
cała społeczność Szkoły Podstawowej
w Zaborowie wzięła udział w akcji «Bijemy
rekord dla Niepodległej» – o godz. 11.11
wspólnie z uczniami polskich szkół w kraju
i za granicą odśpiewaliśmy hymn państwowy. W tym dniu rozstrzygnięto także
konkurs «Życzenia dla Niepodległej». Wyróżnienia – nagrody książkowe za wspaniałe, ciepłe słowa dla Polski – otrzymało
54 uczniów z osiemnastu klas. Równie ciekawym wydarzeniem był szkolny konkurs
na spot reklamowy pod hasłem „Wolność
kocham i rozumiem”, w przygotowanie
którego zaangażowały się dzieci i wychowawcy klas.
Fotorelacje z tych wydarzeń można obejrzeć w naszej galerii na stronie internetowej Szkoły Podstawowej
im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie
www.szkolazaborow.org
SP ZABORÓW
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Pilnie poszukujemy właścicieli psiaków znalezionych na terenie Gminy Leszno w okresie
od czerwca do listopada br. Brak kastracji zwierząt powoduje ich wycieczki, które często kończą się w schronisku. Pies, który zgubił trop, nie będzie umiał wrócić do domu.
Wrześniowe cieczki u suczek spowodowały, że przybyło nam ośmiu nowych podopiecznych. Jeśli rozpoznasz na zdjęciu swojego pupila – skontaktuj się z nami po jego odbiór!
Psiaki, po które nie zgłoszą się właściciele będziemy ogłaszać do adopcji.
W sprawie zaginionych i znalezionych zwierząt prosimy o kontakt: 22 725 80 05 wew. 109.

źródło: internet

Samiec, data i miejsce
znalezienia: 08.07.2018 r.,
okolice Julinka droga 579.

Samica, 14.07.2018 r.
rondo w Zaborowie

Samica, 14.08.2018,
Łubiec

Szykując się na imprezę Sylwestrową,
nie zapomnijcie o swoich czworonogach! Oznakujcie psy, aby ułatwić ich
powrót do domu w razie, kiedy się zagubią. Można to zrobić w najprostszy
sposób zapisując na obroży numer telefonu do właściciela lub z wykorzystując
zwykły breloczka do kluczy jako zawieszkę do obroży (nr 3 na zdjęciu).
Oznakowanie zwierząt jest bardzo
ważne, ale równie ważne jest solidne zabezpieczenie psów przed ucieczką. Ten
jeden raz w roku – zabierz psa do domu
lub zamknij w garażu czy pomieszczeniu
gospodarczym. Zabezpiecz go tak, żeby
mieć pewność, że nie ucieknie podczas
fali wystrzałów!
Kiedy Ty będziesz się bawić w najlepsze, Twój pies będzie umierał ze strachu. Oznakuj swojego psa i możliwie
jak najlepiej zabezpiecz przed ucieczką
– to Twój obowiązek właścicielu!

Samiec, 07.09.2018 r. lasek
przy działkach Chałupy
(Powązki/Grądy)

Samiec, 26.11.2018 r.
Leszno, ul. Warszawska

Samiec, 18.09.2018 r.,
Czarnów

Samiec, 02.11.2018 r.,
Wiktorów

Samiec, 13.06.2018 r., Kępiaste

Samica, 28.06.2018 r., Zaborówek,
ul. Sadowa
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Nasi Stypendyści
Stypendystka Gminy Leszno Natalia Przyborska wraz z nowym partnerem Witkiem Oniskiem w swoim debiucie w dniu 27.10.2018
r. na Ogólnopolskim Turnieju w Kwidzyniu
w pięknym stylu zdobyli złoty medal. Uzyskali najwyższe noty sędziowskie.
W dniu 03.11.18 r. na Mistrzostwach
Polski w Wałbrzychu wytańczyli wysokie
12 miejsce wśród najlepszych 25 par juniorskich w Polsce w stylu standardowym
i zostali Pófinalistami Mistrzostw Polski.

Natalia i Witek podczas Pucharu Regionów Polski Południowej zdobyli złoty i srebrny medal, a także awansowali
do klasy tanecznej „C”.
W nowej wyższej klasie 12-13 C na turnieju GRAND PRIX POLSKI EKSTRAKLASY
FTS REJS – CUP 2018 w dniu 01.12.2018
Natalia i Witek zdobyli srebrny medal
w stylu latynoamerykańskim i brązowy
medal w stylu standardowym.
Stypendysta Gminy Leszno Jakub Latoszek wraz z partnerką Mariką Bociąg
w dniach 11-12 listopada w Warszawie
reprezentowali Polskę podczas jednego
z największych turniejów tańca towarzystkiego w Europie – Polish Cup. Ich sukces
wpisał się w obchody stulecia odzyskania
niepodległości przez Polskę.
17 listopada 2018 r. podczas XV GAR
Dance Cup we Wrocławiu Kuba i Marika
zdobyli dwa złote medale i przekwalifikowani zostali do klasy tanecznej „B”.

Mistrzostwa Karate WKF

18 klubów i 200 zawodników wzięło
udział w rywalizacji podczas Otwartych
Mistrzostw Warszawy Karate WKF, które
odbyły się 10 listopada 2018 r. Zawodnicy RENSEI odnieśli duży sukces zajmując
3. miejsce w klasyfikacji punktowej i 5.
w klasyfikacji medalowej, zdobywając
łącznie 2 złote, 7 srebrnych i 4 brązowe
medale. Niepokonani w swoich konkurencjach okazali się zawodnicy Kadry Klubu – Jakub Dobrzyński (14-15 lat) i Jakub
Klepacki (10-11 lat). Miłym zaskoczeniem
była walka finałowa kata w konkurencji
dziewcząt 8-9 lat, ponieważ znalazła się
w niej nasza najmłodsza, dopiero 7-letnia
zawodniczka Helena Szłyk. Swoje pierwsze szlify w konkurencji kumite 8-9 lat
(-30kg) zdobyła Marysia Jakubik, której
serdecznie gratulujemy pierwszej wygranej walki zakończonej wynikiem 3:0.
Gratulujemy!
klub rensei

Podczas Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tańcach standardowych i latynoamerykańskich w Ciechocinku zdobyli srebrny i brązowy medal,
a na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Bydgoszczy i Brodnicy zdobyli
trzy złote medale i jeden srebrny w wysokiej klasie sportowej C.
Wszystkim naszym sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
aleksandra smolarek

Lekkoatleci MKS Bielik
Leszno
Dzieciaki z MKS Bielik Leszno pod opieką trenera Andrzeja Andryszczyka wzięły
udział w biegach przełajowych na terenie Warszawy:
1) X I BIEG PAPIESKI – 13.10.2018 r.
Warszawa Wola
Maja Łuczko (dystans 800 m)I miejsce
Jakub Pawłowski (dystans 800 m)
I miejsce
Karol Grot (dystans 100 m) VI miejsce
2) F estiwal Niepodległości – 27.10.2018
Warszawa Włochy
Maja Łuczko (dystans 800 m)
00:02:41 III m-ce
Wiktoria Kisiała (dystans 800 m)
00:02:57 IV m-ce
Jakub Pawłowski (dystans 800 m)
00:02:15 I m-ce
3) X XI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI –
11.11.2018 Warszawa Białołęka
Wiktoria Kisiała (dystans 1000 m)
00:04:28 V m-ce
Jakub Pawłowski (dystans 1918 m)
00:08:24 III m-ce
W Biegu również brała udział nasza
stypendystka Adrianna Bany z zaprzyjaźnionego klubu UKS FILIPIDES TERESIN.
Na dystansie 1000 m zajęła I miejsce
(00:04:10).

W Grodzisku Mazowieckim 02.12.2018
odbyły się II OTWARTE HALOWE MISTRZOSTWA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO W LEKKIEJ ATLETYCE. MKS Bielik
Leszno reprezentował Jakub Pawłowski
z trenerem Andrzejem Andryszczykiem.
Kuba w pchnięciu 4kg kulą, w kategorii
U14 zdobył I miejsce (8,21 m).
08.12.2018 r. w Legionowie odbyły
się XXXVIII BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR PREZYDENTA LEGIONOWA.W tym
dniu MKS Bielik Leszno wraz z trenerem Andrzejem Andryszczykiem reprezentowali: Wiktoria Kisiała zdobywając
na dystansie 300 m I miejsce, Zuzanna
Pawłowska również na dystansie 300 m
6 miejsce oraz Jakub Pawłowski na dystansie 400 m I miejsce.
13 grudnia 2018 r. podczas III Halowych Ogólnopolskich Mistrzostw
Czwartków Lekkoatletycznych zorganizowanych w Spale zawodnik MKS Bielik
Leszno Jakub Pawłowski został Wicemistrzem Polski na 60 m.

SPORT

Turniej siatkówki
o Puchar Wójta Gminy
Leszno
W niedzielę, 9 grudnia w Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie odbył się Turniej siatkówki o Puchar Wójta Gminy Leszno Grzegorza Banaszkiewicza. Zawody
objęła patronatem Iwona Lewandowska,
była reprezentantka pierwszoligowego
AZS Warszawa, następnie trenowała młode pokolenie siatkarek w Lesznie i Pruszkowie.
W turnieju zmierzyły się cztery siedmioosobowe drużyny. Rozgrywki prowadzone
były systemem „każdy z każdym”. Zwycięz-

Turniej tenisa stołowego

We wtorek, 27 października 2018 r. w Szkole
Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie został rozegrany IX Mikołajkowy Turniej
Tenisa Stołowego dla dziewcząt i chłopców
z klas III – VI. W zawodach wzięło udział prawie stu uczniów. Do samego końca toczyły
się zacięte rozgrywki o zwycięstwo w turnieju, a emocje udzielały się nawet doświadczonym graczom. Po zaciętej rywalizacji
sportowej zostali wyłonieni najlepsi.
W kategorii chłopców klas III-IV
I m-ce Michał Maj
II m-ce Dawid Chłanda
III m-ce Piotr Brewczyński
Wyróżnienie Bartłomiej Gałązka

ców nagrodziliśmy pucharami.
Nagrodę MVP – najlepszego
zawodnika turnieju przyznano
Krzysztofowi Godlewskiemu
z drużyny Mix 18.
I miejsce – Leszno Team
II miejsce – Mix 18
III miejsce – UKS Melo Błonie
IV miejsce – Sto twarzy grzybiarzy
Nagrody wręczał Wójt Gminy
Leszno Grzegorz Banaszkiewicz wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Dariuszem Iwankiem oraz Iwoną Lewandowską
i Dyrektor Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego Kają Katą.
Na zakończenie miłośnicy siatkówki
wręczyli Pani Iwonie Lewandowskiej po-

dziękowanie za zaangażowanie i włożone
serce w kształtowanie umiejętności siatkarskich.
Sponsorzy: Zespół Sportowo-Rekreacyjny w Lesznie, Robert i Anna Lewandowscy.
Organizator: Dyrektor Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego Kaja Kata
Fot. Konrad Walichnowski, David Khan

W kategorii dziewcząt klas V-VI
I m-ce Maja Łuczko
II m-ce Klaudia Mikulska
III m-ce Wiktoria Pawluk
Wyróżnienie Maria Piendras i Anastazja
Teodorczuk
W kategorii chłopców klas V-VI
I m-ce Bartłomiej Stelmaszczyk
II m-ce Patryk Pakulski
III m-ce Stanisław Dadacz
Wyróżnienie Szymon Rogowski
W grze deblowej klas V-VI
I m-ce Patryk Pakulski i Kamil Sieklicki
II m-ce Stanisław Dadacz i Bartłomiej
Stelmaszczyk
III m-ce Szymon Markiewicz i Hubert
Sobiecki

Wyróżnienie Mateusz Król i Kacper
Łyczkowski
Zwycięzcom wręczono medale oraz
pamiątkowe dyplomy. Ponadto każdy
z uczestników otrzymał słodką przekąskę.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za
uczestnictwo w turnieju. Tym samym zapraszamy do brania udziału w kolejnych
imprezach organizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego.  sp leszno

100-lecie polskiego sportu
17 października z okazji 100-lecia polskiego
sportu przedstawiciele uczniów i nauczycieli uczestniczyli w „Biegu dla Niepodle-

głej” zorganizowanym przez nauczycieli
wychowania fizycznego pod kierunkiem
pani Agnieszki Kacprzyk i przy współpracy

z dyrektorem Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie Panią Kają Katą. W sztafecie 100 okrążeń boiska udział wzięło 100
uczestników (każdy uczestnik przebiegł
jedno okrążenie). Na mecie biegacze otrzymali pamiątkowe medale.
Z inicjatywy pani Agaty Chrzanowskiej
uczniowie wykonali gazetkę o najwybitniejszych sportowcach niepodległej Rzeczypospolitej.
sp leszno
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Wójt Gminy Leszno
GRZEGORZ
BANASZKIEWICZ

Ksiądz Proboszcz
PIOTR PAWEŁ
LASKOWSKI

Starosta Warszawski Zachodni
JAN
ŻYCHLIŃSKI

ZAPRASZAJĄ NA

KONCERT ŚWIĄTECZNY
KWARTET SMYCZKOWY
FILHARMONII NARODOWEJ
Jan Lewtak kierownictwo artystyczne
Ewelina Siedlecka-Kosińska sopran
Maria Lewicka flet piccolo
Maciej Wota organy
Robert Lawrence prowadzenie koncertu
REPERTUAR:
Antonio Vivaldi
Koncert C-dur RV 443
Fryderyk Chopin
Scherzo h-moll op. 31
Fryderyk Chopin
Etiuda rewolucyjna c-moll op. 10 nr 12
Najpiękniejsze polskie kolędy

26 grudnia 2018 r. / godz. 12.45

Kościół Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, ul. Warszawska 1, LESZNO

POWIAT
WARSZAWSKI
ZACHODNI

Wstęp wolny

KU LTU R A

Wójt Gminy Leszno
GRZEGORZ
BANASZKIEWICZ

Ksiądz Proboszcz
SŁAWOMIR
CIEŚLAK

Starosta Warszawski Zachodni
JAN
ŻYCHLIŃSKI

ZAPRASZAJĄ NA

KONCERT ŚWIĄTECZNY
KWARTET SMYCZKOWY
FILHARMONII NARODOWEJ
Jan Lewtak kierownictwo artystyczne
Ewelina Siedlecka-Kosińska sopran
Maria Lewicka flet piccolo
Maciej Wota organy
Witold Lewicki organy
Sebastian Skoczeń prowadzenie koncertu
REPERTUAR:
Antonio Vivaldi
Koncert C-dur RV 443
Jan Sebastian Bach
Koncert a moll BWV 593 (część 1)
Jan Sebastian Bach
Preludium d-moll
Michał Kleofas Ogiński
Polonez „Pożegnanie Ojczyzny”
Najpiękniejsze polskie kolędy

26 grudnia 2018 r. / godz. 10.45
Kościół pw. św. Anny, ul. Kościelna 1, ZABORÓW
POWIAT
WARSZAWSKI
ZACHODNI

Wstęp wolny
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Spotkanie autorskie w Bibliotece Publicznej
W sobotnie popołudnie, 20 października,
zaszczyciła nas swoją obecnością Anna
Kamińska, pisarka, dziennikarka i autorka
reportaży prasowych, której największą
sławę przyniosły głośne książki biograficzne „Simona. Opowieść o niezwyczajnym
życiu Simony Kossak” i „Wanda. Opowieść
o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz”. Pisarka opowiedziała zgromadzonym o okolicznościach powstawania
jej książek, procesie gromadzenia materiału informacyjnego, rozmowach z ludźmi, którzy znali jej bohaterów. Anna Kamińska jest również autorką zbioru czternastu prawdziwych historii osób adoptowanych, poszukujących swoich biologicznych rodzin – „Odnalezieni. Prawdziwe
historie adoptowanych”. Zapytana o następne swoje książki zdradziła, że będzie
to biografia „mężczyzny, który dużo dla

nas wszystkich zrobił”. Pozostaje nam tylko cierpliwie czekać. Spotkanie z naszym
Gościem możliwe było dzięki dofinansowaniu Instytutu Książki w ramach działa-

jącego aktywnie od 2014 r. w lesznowskiej
bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki.
Mirka Dymek

Ozdoby z bawełny
Na kolejnych warsztatach z cyklu Biblioteczne spotkania z rękodziełem, które odbyły się 17 listopada, Pani Małgosia Mandes
przekazała nam podstawy wykonania ozdób z bawełny. Wykorzystaliśmy do tego nieużywane już bluzki i t-shirty oraz dodatki w postaci koralików, zawieszek. Licznie przybyli uczestnicy zajęć wyszli
z biblioteki udekorowani w barwne naszyjniki, korale i bransolety.
Mirka Dymek

Świąteczne wianki
Trudno dziś wyobrazić sobie dom bez choinki i świątecznych dekoracji. W sklepach
mamy ich duży wybór, ale największą satysfakcję może sprawić własnoręcznie wykonana ozdoba.
W sobotę 8 grudnia 2018 r. Biblioteka
Publiczna w Lesznie zorganizowała warsztaty tworzenia świątecznych wianków.
Uczestniczyli w nich dorośli, młodzież
i dzieci. Warsztaty prowadziła Pani Małgosia Mandes – miłośniczka rękodzieła
artystycznego. Udzielała ona praktycznych rad ułatwiających tworzenie ozdób
oraz chętnie pomagała w ich wykonaniu.
Uczestnicy z dużą wytrwałością i zaangażowaniem, ale także z pasją pracowali
nad swoimi dziełami, co dało imponujące

efekty. Powstały przepiękne wianki bożonarodzeniowe.
Trwające już kolejny rok warsztaty Biblioteczne spotkania z rękodziełem cieszą się dużym zainteresowaniem wśród
mieszkańców gminy. Jest to nie tylko popularyzacja rękodzieła jako atrakcyjnej
formy aktywności, pozwalającej na zdo-

bycie nowych umiejętności, ale również
przekazywanie i pielęgnowanie tradycji
związanych z tworzeniem różnych przedmiotów użytkowych, ozdób i dekoracji
świątecznych.
Bożena Sulik

