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z PraC rady gminy leszno 

•  Uchwała Nr XXXV/204/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2017-2024;

•  Uchwała Nr XXXV/205/2017 w sprawie zmiany Uchwały Bu-
dżetowej Gminy Leszno na rok 2017;

•  Uchwała Nr XXXV/206/2017 w sprawie udzielenia dotacji 
w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru za-
bytków; 

•  Uchwała Nr XXXV/207/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Leszno”;

•  Uchwała Nr XXXV/208/2017 zmieniająca uchwałę w spra-
wie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadcze-

nia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opła-
tę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

•  Uchwała Nr XXXV/209/2017 w sprawie wykonywania przez 
Gminę Leszno działalności polegającej na świadczeniu usług 
na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem posia-
danej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunika-
cyjnych

Wszystkie uchwały, zarówno z XXXV, jak i XXXVI Sesji Rady Gmi-
ny dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Leszno: 
www.leszno.bipgminy.pl

w dniu 24 maja 2017 r. odbyła się XXXV sesja rady gminy leszno, podczas której podjęto następujące uchwały: 

W środę 28 czerwca odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy, w której 
brało udział 11 radnych. Głównym punktem porządku obrad było 
przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Andrzejowi Cieślakowi. Przed głosowaniem nad uchwałą 
w sprawie absolutorium Rada Gminy, po zapoznaniu się ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok oraz odczytaniu 
pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym te-
macie, przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
gminy za 2016 rok. Następnie po przeanalizowaniu wniosku 
Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy jednogłośnie udzieliła Wójtowi 
Gminy Leszno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 

rok. W ten sposób Rada Gminy pozytywnie oceniła pracę wójta  
Andrzeja Cieślaka w zakresie realizacji budżetu w roku ubiegłym. 
Wójt podziękował radnym za udzielenie absolutorium oraz zazna-
czył, że rok 2016 był rokiem wyjątkowym z uwagi na największe 
w historii gminy nakłady poniesione na wydatki majątkowe. Wójt 
podziękował pracownikom Urzędu Gminy, szczególne słowa po-
dziękowania skierował do Skarbnik Gminy Pani Urszuli Jeziorskiej, 
która czuwała nad właściwą realizacją budżetu. Zauważył, że rok 
2017 będzie dla gminy dużym wyzwaniem gdyż przewiduje się,  
że wydatki majątkowe będą oscylowały w granicy 10 milionów zło-
tych. Życzył sobie i Radzie Gminy, żeby tegoroczny budżet udało się 
zamknąć z równie dobrym wynikiem. UG LESZNO

absolutorium dla wójta gminy

Po przeprowadzonym postępowaniu prze-
targowym, rozpoczęły się prace drogowe 
polegające na modernizacji dróg gminnych. 
We wsi Łubiec Firma BUD – BRUK z Prusz-
kowa ułożyła nową nawierzchnię asfaltową 
na odcinku 343 mb o zmiennej szerokości 
od 5,5 do 6 m. Nowa nawierzchnia asfalto-

wa na podbudowie z kruszywa drogowego 
zostanie również położona w miejscowości 
Wilkowa Wieś na odcinku o długości 452 m. 
Jest to już ostatni etap modernizacji tej drogi 
w Wilkowej Wsi. Wyremontowany odcinek 
o długości ponad 1 km połączy drogę powia-
tową – ul. Promykową z drogą wojewódzką 
nr 580. We wsi Wiktorów zmodernizowany 
zostanie ostatni, 194 m, odcinek ulicy Ryb-
no. Droga gminna zyska nową podbudowę 
z kruszywa drogowego oraz nawierzchnię 
asfaltową. Całkowity koszt moderniza-
cji  prawie 1 km dróg gminnych wyniesie  
377 610 zł. Zgodnie z umową, prace budow-
lane potrwają do końca lipca 2017 r.

UG LESZNO

modernizacja dróg gminnych
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20 czerwca 2017 r. Wójt Gminy Andrzej 
Cieślak oraz Skarbnik Gminy Urszula Je-
ziorska podpisali w Urzędzie Marszałkow-
skim w Warszawie umowę na dotację 
ze środków związanych z wyłączeniem 
z produkcji gruntów rolnych na realizację 

zadania pn. „Modernizacja odcinka drogi 
we wsi Gawartowa Wola” w wysokości 
45 000 zł.
Zaplanowano modernizację odcinka drogi 
o długości 365 m w technologii podbudo-
wy z kruszywa łamanego z nawierzchnią 

modernizacja drogi we wsi gawartowa wola

asfaltową. Koszt całkowity zadania szaco-
wany jest na ok. 150 000 zł. Prace zapla-
nowano w II połowie roku. 

UG LESZNO

Trwa przebudowa ulicy Fabrycznej 
w Lesznie. Na odcinku 500 m, od skrzy-
żowania z ulicą Błońską do skrzyżowania  
z ul. Polną, wykonawca robót drogowych 
– Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mo-
stów Sp. z o.o. – wykona nową podbudo-

wę z kruszywa drogowego, zamontuje sys-
temy odwodnienia drogi, przebuduje linię 
oświetleniową, wybuduje nowe chodniki, 
ścieżkę rowerową, wjazdy na posesje, 
przejścia dla pieszych, a także ułoży nową 
nawierzchnię z betonu asfaltowego. Ulica 

Przebudowa ul. Fabrycznej
zyska nową, stałą organizację ruchu oraz 
poziome i pionowe oznakowanie, a także 
elementy bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego. Prace drogowe, zgodnie z umową, 
potrwają do 15 września 2017 r.

UG LESZNO

Na początku czerwca firma BUD-BRUK 
Zakład Robót Drogowych z Pruszkowa roz-
poczęła II etap modernizacji nawierzchni 
ulicy Wiosennej w Zaborowie.  Na od-
cinku o długości 470 m wybudowany 
zostanie  system odwodnienia ulicy oraz 

nawierzchnia z kostki betonowej. Wybu-
dowane zostaną chodniki, nowe zjazdy do 
posesji oraz kolejne elementy poziomego 
i pionowego bezpieczeństwa ruchu w po-
staci progów zwalniających, przejścia dla 
pieszych oraz znaków drogowych. Wyko-
nawca robót budowlanych zrealizuje rów-
nież w pasie drogi nowe nasadzenia drzew 
na całej długości ulicy Wiosennej. Dzięki 
tej inwestycji, która połączy drogę woje-
wódzką – ul. Stołeczną z drogą powiatową  
– ul. Leśną, dla mieszkańców wsi Zabo-
rów, Wólka i Wiktorów znacząco skróci się 
dojazd do gminnego przedszkola przy ul. 
Szkolnej. Przede wszystkim jednak pod-

ii etap modernizacji ul. wiosennej

niesie to komfort życia wszystkich miesz-
kańców osiedla. Prace budowlane zgodnie 
z umową, zaplanowano w systemie dwu-
letnim. Termin zakończenia przebudowy 
ulicy to 30.05.2018 r. Całkowity koszt in-
westycji wyniesie 1 353 000 zł.

UG LESZNO
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Dobiegają końca prace budowlane przy 
realizacji zadania pn. „Rozwój zrówno-
ważonej multimodalnej mobilności miej-
skiej poprzez budowę parkingu Parkuj 
i Jedź we wsi Zaborów”, o których sze-
rzej pisaliśmy w poprzednim numerze 
Informatora Gminy Leszno (nr 2/2017 
marzec-kwiecień). Wykonawca robót 
budowlanych – Zakład Remontowo-Bu-

dowlany z Grodziska Mazowieckiego do 
21 lipca wybuduje parking o powierzchni 
łącznej ponad 2000 m2. Korzystna loka-
lizacja parkingu, w centrum Zaborowa, 
pomiędzy dwiema drogami wojewódz-
kimi nr 580 – ul. Stołeczna i nr 888 –  
ul. Kujawskiego, blisko ronda oraz ul. Po-
łudniowej i ul. Leśnej, tuż obok przystan-
ku komunikacji miejskiej spowodowała, 

„Parkuj i Jedź”
że gmina uzyskała na ten projekt dotację 
ze środków unijnych. Parking pomieści 52 
samochody osobowe oraz 40 rowerów. 
Będzie też można skorzystać tam ze stacji 
do samodzielnej naprawy roweru. Obiekt 
będzie ogrodzony i oświetlony, pod nad-
zorem monitoringu, a korzystanie z niego 
będzie ogólnodostępne i bezpłatne.

UG LESZNO

Trwają prace przy budowie sieci kanali-
zacji sanitarnej w ulicach Brzozowej, We-
sołej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Za-
borówku. Wykonawca robót firma Santro 
z Czosnowa, wybudowała już prawie 6 km 
sieci kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyj-
nej, a także zamontowała i uruchomiła 64 
przydomowe przepompownie ścieków. 

Budowa sieci kanalizacji w zaborówku
Zaplanowano podłączenie do kanalizacji 
78 posesji. Zgodnie z umową, termin za-
kończenia budowy to 29 września 2017 r.  
Gmina na realizację zadania uzyskała 
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie, która zgodnie z zapisa-
mi umowy z Funduszem,  po osiągnieciu 

przez Gminę efektu ekologicznego, podle-
ga umorzeniu w wysokości do 35% warto-
ści kwoty pożyczki. 

UG LESZNO

Przy świetlicy gminnej w Czarnowie, w ra-
mach funduszu sołeckiego, odnowiony 
został plac zabaw. Firma Garden Toys z Le-
oncina zamontowała nowe urządzenia 
dla dzieci młodszych i starszych: stożek 
linowy, domek zabawowy z elementami 
do gier umysłowych, trzy bujaki, nowe 
siedziska typu pampers dla maluszków na 
huśtawce. Wymieniono także drewniane 

remont placu zabaw w Czarnowie

Firma budowlana Zakład Usług Remonto-
wo-Budowlanych Janusz Pych zrealizowała 
zadanie polegające na wyburzeniu ogro-

elementy w zestawach zabawowych ze 
zjeżdżalniami. Nowe elementy zbudowa-
ne są z drewna klejonego, zabezpieczone 
preparatami na bazie naturalnych olejów 
i wosków, a elementy dekoracyjne takie 
jak daszki czy elementy domku wykonane 
zostały z odpornego na czynniki atmosfe-
ryczne tworzywa HDPE. Kolejną moderni-
zację firma przeprowadzi na przełomie lip-

ca i sierpnia na placu zabaw we wsi Zabo-
rówek. wzmocnione zostanie drewniane 
ogrodzenie, zawieszone nowe siatki linowe 
na  zestawie wspinaczkowym, a w miejsce 
starego zestawu zabawowego powstanie 
nowy, kolorowy, wykonany z drewna kle-
jonego oraz płyty HDPE zestaw dla dzieci 
w wieku 1-7 lat ze zjeżdżalnią.

UG LESZNO

wymiana ogrodzenia przy boisku sportowym w lesznie
dzenia betonowego przy boisku sportowym  
w Lesznie. Zamontowała 132 mb ogrodze-
nia panelowego o wys. 1,8 m na podmu-

rówce betonowej jak również naprawiła 
kilka zniszczonych elementów przęseł  
w części już istniejącej.

UG LESZNO
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„aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  
w powiecie warszawskim zachodnim (ii)”

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w roku 2017 realizuje projekt pozakonkursowy o na-
zwie: „aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (ii)”, który współfinansowany jest 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18–29 lat (przed ukończeniem 30. roku życia), 
pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Grupę 
docelową projektu stanowi 67 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1065).

Projekt przewiduje: 
• Szkolenia dla 20 osób, 
• Staże dla 30 osób,
• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 17 osób.

wartość realizacji projektu w 2017 r. wynosi: 757 497,26 zł, w tym dofinansowanie z ue: 638 418,69 zł.

„aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy 
w powiecie warszawskim zachodnim (ii)”

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego realizuje od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. projekt dofinansowany 
z Funduszy Europejskich „aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (ii)”  
w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty 
pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych  
(tj. kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifika-
cjach) pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim. Grupą docelową projektu są 103 osoby bezrobotne zakwalifi-
kowane do I lub II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1065).

Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu:
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
• szkolenia w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
• szkolenia,
• staże.

wartość projektu wynosi: 1 121 186,94 zł, w tym dofinansowanie z ue: 896 949,55 zł.

„Aktywizacja osób m odych pozostaj cych bez pracy
w powiecie warszawskim zachodnim (II)”

: „Aktywizacja osób m odych pozostaj cych bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)”,
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie 
zaprasza do współpracy osoby i rodziny 
zainteresowane wsparciem rodzin przeży-
wających trudności w wypełnianiu swoich 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zostając rodzina wspierającą, możesz 
podzielić się swoim doświadczeniem 
i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoły-
wania i współpracy rodziny wspierającej 
określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia  
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej.
1.  Pełnienie funkcji rodziny wspierającej 

może być powierzone osobom z bezpo-
średniego otoczenia dziecka (np. sąsie-
dzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które 
nie były skazane prawomocnym wyro-
kiem za umyślne przestępstwo.

2.  Rodzinę wspierająca ustanawia Wójt 
Gminy właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania rodziny wspieranej po 

uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika 
ośrodka pomocy społecznej wydanej 
na podstawie przeprowadzonego wy-
wiadu środowiskowego zgodnie z art. 
30 w/w ustawy.

3.  Rodzina wspierająca, przy współpracy 
asystenta rodziny/pracownika socjal-
nego, pomaga rodzinie przeżywającej 
trudności w:

 1)  opiece i wychowaniu dziecka,
 2)  prowadzeniu gospodarstwa domo-

wego,
 3)  kształtowaniu i wypełnianiu podsta-

wowych ról społecznych.
4.  Z rodziną wspierającą Wójt Gminy wła-

ściwy ze względu na miejsce zamieszka-
nia rodziny wspieranej zawiera umowę, 
która określa zasady zwrotu kosztów 
związanych z udzieleniem pomocy (np. 
za zakupione bilety do kin, na basen, 
przybory szkolne, zakup żywności).

Rodzina wspierająca zajmuje się w szcze-
gólności:
1.  Organizowaniem czasu wolnego dzie-

ciom z rodzin wspomaganych,
2.  Wypracowanie nawyku wspólnego 

spędzania czasu przez członków ro-
dziny,

3.  Pomoc dzieciom w nauce,
4.  Udzielanie wskazówek w takich kwe-

stiach, jak: gotowanie, sprzątanie, 
utrzymanie higieny osobistej, prowa-
dzenie budżetu domowego.
Kandydaci na rodziny wspierające pro-

szeni są o zgłaszanie swojej gotowości do 
udziału w procesie wspierania rodzin, po-
przez złożenie umotywowanego wniosku 
(wzór na stronie www.gminaleszno.pl) 
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Urzędzie Gminy Leszno, Aleja Wojska 
Polskiego 21, pokój nr 3.

UG LESZNO

zostań rodziną wspierającą

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu „miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łubiec 
i Kępiaste w gminie leszno”

Wyłożenie projektu „Miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla części wsi Łubiec i Kępiaste 
w gminie leszno” wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko odbędzie się od dnia 19.06.2017 r. do dnia 17.07.2017 r.  
(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Gminy w Lesz-
nie, w pokoju nr 21, w godzinach: poniedziałki: 8:00–17:00, 
wtorki, środy, czwartki, piątki: 8:00–16:00.

Projekt ww. planu oraz prognoza udostępnione będą, 
z dniem rozpoczęcia wyłożenia, również na stronie inter-
netowej www.gminaleszno.pl .

uwagi do projektu planu zagospodarowania należy skła-
dać do Wójta Gminy Leszno z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  
do 31.07.2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do pro-
jektu planu jest Wójt Gminy Leszno.

Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzę-
du Gminy Leszno, pocztą na adres: 05-084 Leszno, Al. Wojska 
Polskiego 21; ustnie do protokołu w Referacie Zagospodaro-

wania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (pokój  
nr 21) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na  
adres zpgn@gminaleszno.pl.

Uwagi składane za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-
matyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicz-
ne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570), winny być opatrzone kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 
54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zwanej dalej usta-
wą, wymieniony wyżej projekt miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziały-
wania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału 
społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 
54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 
18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym termi-
nie do 31.07.2017 r.

wÓJT gminy leszno

Ponowne wyłożenie planu zagospodarowania 
dla wsi Łubiec i kępiaste



Z GMINY

zmiana przepisów dotycząca wycinki drzew
W dniu 02.06.2017 r. w Dzienniku Ustaw 
Rzeczpospolitej Polskiej ogłoszona została 
ustawa z dnia 11 maja 2017r. o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody.

Nowelizacja przepisów ma na celu 
przede wszystkim wprowadzenie szcze-
gółowych reguł postępowania w sprawie 
usunięcia drzew, które rosną na nierucho-
mościach stanowiących własność osób 
fizycznych i są usuwane na cele niezwią-
zane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej.

Nowe przepisy przewidują art. obowią-
zek zgłoszenia przez właściciela nierucho-
mości zamiaru usunięcia drzewa do Urzę-
du Gminy Leszno w przypadku, gdy obwód 
pnia na wysokości 5 cm przekracza:
a)   80 cm – w przypadku topoli, wierzb, 

klonu jesionolistnego oraz klonu sre-
brzystego

b)  65 cm – w przypadku kasztanow-
ca zwyczajnego, robinii akacjowej 
oraz platanu

c)  50 cm – w przypadku pozostałych ga-
tunków drzew

We wskazanych przypadkach możliwość 
usunięcia drzewa może nastąpić dopiero 

w przypadku braku sprzeciwu ze strony 
wójta.

organ, może wnieść sprzeciw w przy-
padku lokalizacji drzewa:
a)  na nieruchomości wpisanej do rejestru 

zabytków,
b)  na terenie przeznaczonym w miejsco-

wym planie zagospodarowania prze-
strzennego na zieleń lub chronionym 
innymi zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego,

c)  na terenach objętych formami ochrony 
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 
pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody, jak 
również spełnienia przez drzewo kry-
teriów, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 
(drzewa o wymiarach pomnikowych).

W terminie 21 dni od dokonania zgło-
szenia organ przeprowadzi oględziny drze-
wa, które ma zostać usunięte. Do wycinki 
drzewa można przystąpić jeżeli w terminie 
14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin 
organ nie wniesie, w drodze decyzji sprze-
ciwu, jednak nie później niż po upływie 6 
miesięcy od przeprowadzenia oględzin, 

ponieważ wówczas wycinka będzie wyma-
gała ponownego zgłoszenia.

Obowiązek zgłoszenia zamiaru usunię-
cia drzew o wymiarach wymienionych po-
wyżej oraz inne przepisy regulujące kwe-
stie wycinki drzew wejdą w życie od dnia 
17.06.2017r.

Druk zgłoszenia dostępny będzie na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Lesz-
no lub w pokoju nr 27. Zgłoszenie zwolnio-
ne jest z opłat.

Jednocześnie informujemy, że nie uległy 
zmianie przepisy dotyczące wycinki drzew 
na terenie nieruchomości stanowiącej 
własność osoby prawnej i na cele zwią-
zane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej. Wówczas wycinka drzew o obwo-
dach pni wymienionych powyżej będzie 
wymagała uzyskania zezwolenia wójta.

Ponadto nadal obowiązuje zakaz nisz-
czenia siedlisk gatunków chronionych 
w trakcie okresu ochronnego ptaków  
(tj. od 1 marca do 15 października), a także 
zakaz umyślnego płoszenia lub niepokoje-
nia tych gatunków oraz niszczenia, usuwa-
nia lub uszkadzania gniazd ptasich.

UG LESZNO

Inwentaryzacja wyrobów  
zawierających azbest 

W lipcu i sierpniu 2017 r. na terenie Gminy Leszno przepro-
wadzona zostanie inwentaryzacja wyrobów zawierających 
azbest, związana z przystąpieniem do aktualizacji programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Inwen-
taryzacja przeprowadzona będzie przez pracowników firmy 
ECO – ART.

W związku z powyższym, mając na uwadze sprawne i do-
kładne przeprowadzenie wspomnianych prac, zwracamy 
się do Państwa z prośbą o udzielanie informacji na temat 
miejsc występowania materiałów zawierających azbest 
znajdujących się na Państwa posesjach osobom przeprowa-
dzającym prace inwentaryzacyjne oraz udzielenie wszelkiej 
niezbędnej pomocy pracownikom firmy ECO – ART.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Leszno pokój nr 27 lub pod numerem telefonu
(22) 725 80 05 wew. 105.

UG LESZNO

zgłoszenie do 
ewidencji zbiorników 
bezodpływowych (szamb) 
oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ustawy z o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach, wszyscy właścicie-
le nieruchomości mają obowiązek zgłoszenia szamba, 
przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przyłączenia 
posesji do sieci kanalizacyjnej. 

Prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do spra-
wy poprzez wypełnienie odpowiednich zgłoszeń. 

Zgłoszenia te należy składać w Urzędzie Gminy 
(pok. nr 27) lub bezpośrednio u sołtysa wsi.

UG LESZNO
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– Do zmian w systemie oświatowym 
przygotowywaliśmy się już od roku. Nie 
jesteśmy zatem niczym zaskoczeni. Na-
uczyciele zostali przeszkoleni z nowej 
podstawy programowej. Udało nam się 
tak zorganizować pracę naszej placówki, 
że wszyscy zachowają swoje stanowiska 
pracy. Jak dotychczas cała szkoła będzie 
pracowała na jedną zmianę. Zmieni się 
oczywiście nazwa placówki. Zespół Szkół 
Publicznych w Lesznie od 1 września prze-
kształci się w Szkołę Podstawową w Lesz-
nie im. Stefana Batorego z oddziałami 
gimnazjalnymi, które będą funkcjono-
wać do 2019 r. W nowym roku szkolnym 
2017/2018 w szkole podejmie naukę 641 
uczniów, pracować z nimi będzie 54 na-
uczycieli. 

Myślę, że reforma oświaty może przy-
nieść dobre wyniki na wszystkich etapach 
edukacji szkolnej, jednak w dużej mierze 
zależeć to będzie od pracy nauczycieli 
i możliwości finansowych samorządów. 
Zgodnie z nową ustawą „Prawo oświato-
we” moja kadencja jako dyrektora szko-
ły została przedłużona do 2019 r. Zrobię 
wszystko, aby społeczność szkolną prze-
prowadzić przez okres zmian bez niepo-
trzebnych stresów.

– Jak wspomina Pani początki swojej 
pracy w Lesznie?

– Jestem związana z tą miejscowością od 
1989 roku. Przez 13 lat kierowałam Przed-
szkolem Publicznym w Lesznie, a od 2003 
roku – lesznowskim Zespołem Szkół. Z wy-

w górnych staninach ogólnopolskich. Po-
dobnie było w naszym gimnazjum. W roku 
2003 osiągaliśmy stanin 5 i 4 (średni i ni-
żej średni), od roku 2005/2006 – stanin 
7 (wysoki) i 6 (wyżej średni), w kolejnych 
latach odnotowaliśmy skok naszych stani-
nów w górę, w roku szkolnym 2012/2013 
z czterech osiągnęliśmy stanin przed-
miotów – 7 (wysoki), w roku szkolnym 
2014/2015 stanin wyżej średni i bardzo 
wysoki, czyli 6 i 8. Obecny rok (2016/2017) 
zakończyliśmy dwoma staninami 7 (wy-
sokimi) i dwoma 6 (wyżej średnimi). Te-
goroczne wyniki gimnazjum pozycjonują 
nas: z języka polskiego i przyrody – wyżej 
od średniej powiatowej i wojewódzkiej, 
a z matematyki wyżej od średniej woje-
wództwa mazowieckiego.

– Jak można zachęcić uczniów do  
nauki?

– Myślę, że dobrym sposobem jest roz-
budzenie zainteresowań uczniów. W każ-
dym z młodych ludzi jest ciekawość świata, 
trzeba tylko ją odkryć i wyjść jej naprzeciw. 
Stąd w naszej placówce (w szkole podsta-
wowej i gimnazjum) powstało ponad 30 
kół zainteresowań, wprowadziliśmy także 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Co-
rocznie organizujemy konkursy na ucznia, 
który osiągnął najwyższy postęp edukacyj-
ny w stosunku do swoich możliwości. To 
również przynosi dobre efekty w rywaliza-
cji naukowej. Nagrody w konkursie są cen-
ne. Najlepsi uczniowie co roku otrzymują 
Nagrodę Wójta Gminy.

Jesteśmy gotowi na zmiany

Od 1 września 2017 r. wracają do systemu polskiej oświaty  
ośmioletnie szkoły podstawowe. Gimnazja zostaną w kolejnych latach 

wygaszone i od września nie będą prowadzić naboru do klas pierwszych,  
zaś te, które funkcjonują w zespołach szkół ze szkołą podstawową  

zostaną włączone do podstawówek. Reforma przewiduje też powrót  
do 4-letnich liceów i 5-letnich techników.  

Prawo oświatowe w istotny sposób zmienia strukturę polskiej edukacji. 
Zapytaliśmy, co o tych zmianach sądzi Alina Stryczewska  

– Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych  
w Lesznie.

kształcenia jestem pedagogiem o specja-
lizacji opiekuńczo-wychowawczej, nauczy-
cielem edukacji wczesnoszkolnej i history-
kiem. Początki mojej pracy w tej placówce 
nie były łatwe. W roku 2002/2003 szkoła 
podstawowa osiągała zaledwie stanin 3 
– niski w dziewięciostopniowej skali sta-
ninowej. Postanowiłam zmienić ten stan 
rzeczy.

Obejmując funkcję dyrektora, czułam, 
że trzeba i można zmienić sytuację edu-
kacyjną placówki. Wprowadziłam cały 
system różnorodnych szkoleń, m. in. z za-
kresu efektywności nauczania i nowych 
metod edukacyjnych. Nauczyciele po-
czątkowo trochę narzekali, rzeczywiście 
w pewnym okresie mogli być przeciążeni 
pracą, jednak po przeprowadzonych roz-
mowach zrozumieli, że takie działania 
są konieczne. Stopniowo wzbogacałam 
bazę pomocy naukowych lesznowskiej 
placówki. W szkole pojawiły się elektro-
niczne tablice, komputery, laptopy, pro-
jektory multimedialne. Starałam się po-
budzić uczniów do nauki, uatrakcyjniając 
lekcje.

– Jaki był skutek wprowadzonych przez 
Panią zmian?

– W 2006 roku szkoła podstawowa osią-
gnęła stanin wyżej średni, czyli 6, w roku 
2008/2009 – stanin 7 – wysoki, następny 
rok był rekordowy – osiągnęliśmy najwyż-
szy stanin – 9 (w dziewięciostopniowej 
skali). Od tamtego czasu corocznie wśród 
szkół podstawowych zajmujemy pozycje 
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– Które z kół zainteresowań cieszyły się 
największym powodzeniem?

– Wiele z nich. Jednak chyba najbardziej 
spektakularne sukcesy osiągnęły: koło te-
atralne prowadzone przez Ewę Skórską-
Filip, koło taneczne prowadzone przez 
Ilonę Grabarczyk i Klub Młodego Europej-
czyka prowadzony przez Ewę Nieporęcką. 
Wszystkie koła zainteresowań dały mło-
dzieży ciekawą ofertę rozwijania swoich 
pasji. Przeznaczyliśmy na ich działalność 
ponad 100 godzin tygodniowo. Prowa-
dziliśmy również zajęcia dydaktyczno-wy-
równawcze przez 27 godzin w tygodniu. 
Taka praca musiała przynieść dobre efek-
ty, co widać zarówno w skali staninowej, 
jak i w ogólnej atmosferze szkolnej spo-
łeczności.

– szkoła osiąga od lat sukcesy spor-
towe. gabloty na korytarzach szkolnych 
pełne są sportowych trofeów – dyplo-
mów i pucharów.

– To prawda. Zespół Szkół Publicz-
nych w Lesznie w tym roku osiągnął 
trzecie miejsce w rywalizacji sportowej 
szkół podstawowych powiatu i drugie 
miejsce wśród gimnazjów. Nasi ucznio-
wie co roku zdobywają czołowe lokaty 
w zawodach powiatowych i wojewódz-
kich. Cieszymy się z sukcesów naszych 
uczniów: w tenisie – Kingi Ziółkowskiej 
i Karoliny Grzeszczuk, w taekwondo – Ja-
kuba Rybarczyka i w lekkoatletyce – Mi-
kołaja Jaźwińskiego. Od wielu lat nasza 
placówka w rywalizacji sportowej zdo-
bywa czołowe lokaty w powiecie. Mamy 
wspaniałych nauczycieli wychowania 
fizycznego, którzy potrafią uczniów za-
chęcić do sportu.

– Jest Pani wymagającym dyrekto-
rem?

– Wymagam, ale także chwalę. Stosu-
ję zasadę, która mówi, że dobre słowo 
w dużym zespole ludzkim daje czasem 
dużo więcej niż premia. Z drugiej strony 
staram się eliminować bylejakość. Dosko-
nałą motywacją do pracy dla kadry naszej 
placówki są sukcesy uczniów i osiągane 
przez nich dobre wyniki w nauce. Nauczy-
ciele sami dostrzegli, że warto się trudzić. 
Zawsze również wiedzą, że jeśli mają jakiś 
problem, to mogą przyjść do mnie. Znajdą 

u mnie pomoc i życzliwość. Staram się dbać 
o rozwój kadry szkoły. Młodym nauczycie-
lom starannie dobieram opiekunów stażu, 
a mistrzowie prowadzą młodych w dobrą 
stronę. Chcę, aby każdy wiedział i czuł, że 
nauczanie to nie tylko praca, to przede 
wszystkim powołanie.

– ale szkoła to nie tylko sukcesy, bo-
rykacie się zapewne także z problemami 
młodzieży w okresie dojrzewania?

– Oczywiście. Dyrektorzy szkół, którzy 
twierdzą, że w ich placówce nie ma ta-
kich problemów, nie mówią całej prawdy. 
Jednak wszystkiemu można jakoś zara-
dzić – w codziennej pracy staramy się to 
robić. Nauczycielom, którzy mieli proble-
my w swoich klasach i nie radzili sobie 
z trudną młodzieżą, proponowałam odpo-
wiednie kursy. Eksperci podpowiadali, jak 
skutecznie uporać się z własnym stresem 
i trudnymi przypadkami. Później spraw-
dzałam, czy nauczyciele wykorzystują zdo-
bytą wiedzę w praktyce.

Gdy pojawia się wśród uczniów jakiś 
problem, również natychmiast reagujemy, 
spotykamy się z rodzicami, psychologami 
i odpowiednimi służbami, które mogą po-
móc w tej sprawie. W rezultacie ankiety, 
które przeprowadzamy w szkole, potwier-
dzają, że dzieci czują się tu bezpiecznie, 
chronią ich nie tylko doświadczeni peda-
godzy, ale również kamery zainstalowane 
na korytarzach i przed szkołą. Reagujemy 
na wszystkie sygnały, nawet pochodzące 
spoza szkolnej społeczności. Mamy dobry 
program profilaktyczny i wychowawczy, 
realizowany wspólnie z policją i innymi 
służbami. Przychodzą do nas psychote-
rapeuci i psycholodzy. Wiek dojrzewania 
jest okresem burzliwym i zapewniamy 
młodzieży wszechstronną pomoc w tym 
czasie.

– młodzież z zespołu szkół jest widocz-
na podczas różnych imprez organizowa-
nych w gminie. Czy chętnie się w nie an-
gażuje?

– Oczywiście. W naszej szkole stawia-
my na aktywność. Młodzież współpracuje 
ze środowiskiem lokalnym na zasadach 
wolontariatu. Angażujemy się w pomoc 
przy realizacji imprez gminnych, jak cho-
ciażby podczas „Crossu z historią w tle”, 

pomagamy w uroczystościach parafial-
nych, akcjach charytatywnych oraz opiece 
nad bezdomnymi zwierzętami. Braliśmy 
także udział w organizacji dużych imprez 
– jak chociażby Światowych Dni Młodzie-
ży – i w działaniach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Taka aktywność 
jest nauką obywatelskich zachowań dla 
młodych ludzi i buduje wartościowe spo-
łeczeństwo. Tworzy ludzi, którzy wrażliwi 
są na potrzeby innych i potrafią wspólnie 
działać dla lokalnej społeczności – a to jest 
moim zdaniem równie ważne jak dobra 
edukacja.

Działając na zasadach wolontariatu, mo-
żemy odwdzięczyć się wójtowi i samorzą-
dowi gminy Leszno za nakłady na oświatę 
i zrozumienie potrzeb naszej placówki. 
Obiekty szkolne w ostatnich latach prze-
szły gruntowny remont i dziś mamy dobry 
standard sal edukacyjnych. W przyszłym 
roku planujemy modernizację kuchni.

– Jak mogłaby Pani podsumować na-
szą rozmowę? 

– Chciałabym zapewnić rodziców 
i wszystkie osoby, które obawiają się re-
formy edukacji, że nasi nauczyciele są 
dobrze przygotowani do nadchodzącego 
roku szkolnego. Wiedzą, na czym stoją 
i każdy zna swoje miejsce. Spokojnie roz-
poczniemy nowy rok szkolny, w nowych 
realiach. Zaczynamy 4 września, od ponie-
działku – przypominam, że 1 września nie 
przychodzimy do szkoły. Życzę wszystkim 
udanych wakacji!

Z DyREKTOR ZSP W LESZNIE  
ALINą STRyCZEWSKą  

ROZMAWIAŁ MARCIN ŁADA

10
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iV Cross z historią w tle
W sobotę, 13 maja 2017 r. po raz czwarty 
mieliśmy zaszczyt gościć biegaczy i entu-
zjastów historii Grupy „Kampinos” Armii 
Krajowej na wyjątkowej imprezie w sce-
nerii „Gościńca Julinek” i Kampinoskiego 
Parku Narodowego. 

Jedną z głównych atrakcji IV Crossu 
z historią w tle był IV Bieg Pamięci Żoł-
nierzy Grupy „Kampinos” Armii Krajowej. 
Na starcie stanęły 263 osoby. 58 kobiet, 
205 mężczyzn. W zawodach wzięło udział 
36 mieszkańców naszej gminy (11 kobiet, 
25 mężczyzn). Najstarszy zawodnik tego-
rocznego Biegu Pamięci miał 75 lat, naj-
młodszy 16.

Trasę wyznaczono na szlakach Kampino-
skiego Parku Narodowego. Sygnał do star-
tu dał Dyrektor KPN Mirosław Markowski.

W kategorii OPEN kobiet zwyciężyła, 
tak jak w ubiegłym roku, mieszkanka na-
szej gminy Agnieszka Kowalczyk z czasem 
0:41:30 (Dystans Leszno). Drugie miejsce 
zajęła Anna Szewczykowska (RunningWild, 
czas 0:44:37), trzecie Ola Pucek-Miodu-
szewska (Ortoreh Team, 0:45:02). Miejsce 
tuż za podium zajęła mieszkanka naszej 
gminy Marta Bażyńska (Dystans Leszno, 
czas 0:46:19).

Zwycięzca w kategorii Open mężczyzn 
Tomasz Mikulski z Kampinosu ukończył 
bieg z czasem 0:34:29. Drugie i trzecie 
miejsce zajęli kolejno Łukasz Baranow (Dy-
stans Leszno, 0:34:44) i Michał Pawłowski 
(UKS Filipides Teresin, czas 0:36:11).

W kategorii PWZ zwyciężyły: Agniesz-
ka Kowalczyk, Marta Bażyńska i Monika 
Połeć. Wśród mężczyzn najlepsi byli To-
masz Mikulski, Adrian Kowalski (0:37:39) 
i Adam Ziółkowski.

Wśród kobiet z Gminy Leszno najlepsze 
były kolejno Agnieszka Kowalczyk, Marta 
Bażyńska i Monika Połeć (Leszno – jak nie 
my, to kto? 00:57:02), zaś wśród mężczyzn 

skończył 102 lata, kpt. Waldemar Sielic-
ki, kpt. Jerzy Wojcieski i por. Stanisław Li-
piński. Na cześć bohaterów przedszkolaki 
i dzieci ze ZSP w Lesznie zaprezentowały 
wzruszający program artystyczny.

Dzieci i młodzież rywalizowały w 10 Ma-
łych Biegach Pamięci. W zawodach wzięło 
udział około 350 zawodników. Wszyscy 
otrzymali torby z ekologicznymi słodycza-
mi i napojami ufundowanymi przez firmę 
Bio Planet. Goście honorowi dekorowali 
zwycięzców biegu głównego.

Byli z nami: Ryszard Dorf – Sekretarz 
Zarządu Głównego ŚZŻAK, Marcin Biegas 
– Prezes Środowiska Grupy „Kampinos” 
ŚZŻAK, Jan Żychliński – Starosta PWZ, Do-
rota Górecka – Radna PWZ, Monika Ciu-
rzyńska – Wójt Gminy Kampinos, Andrzej 
Cieślak – Wójt Gminy Leszno – główny 
organizator i sponsor imprezy, Lesław 
Kuczyński – Przewodniczący Rady Gminy 
Leszno, Mirosław Markowski – Dyrektor 
Kampinoskiego Parku Narodowego, Jerzy 
Misiak – były dyrektor KPN oraz dyrekto-
rzy i pracownicy placówek oświatowych 
i samorządowych znajdujących się na te-
renie Gminy Leszno. 

Bardzo dziękuję wszystkim patronom, 
partnerom, koordynatorom i wolontariu-
szom, bez zaangażowania których impreza 
nie mogłaby się odbyć.

W przyszłym roku odbędzie się jubile-
uszowa – piąta – edycja Crossu z historią 
w tle, na którą już teraz serdecznie zapra-
szamy.

EDyTA PRZyBySŁAWSKA

najlepsi byli: Adam Ziółkowski (0:39:41), 
David Khan (0:42:42) i Rafał Górecki 
(0:43:00). Wszyscy ci zawodnicy reprezen-
towali drużynę Dystans Leszno.

W klasyfikacji drużynowej udział wzięło 
9 drużyn. III miejsce zajęła drużyna z Bło-
nia – Krejzi Tim Błonie, II miejsce – dru-
żyna z Grodziska Mazowieckiego – Dogoń 
Grodzisk Mazowiecki, a I miejsce drużyna 
z Leszna – Dystans Leszno w składzie: Łu-
kasz Baranow (0:34:44), Adam Ziółkowski 
(0:39:41), Agnieszka Kowalczyk (0:41:30), 
David Khan, Rafał Górecki, Damian Ka-
wecki, Marta Bażyńska, Jacek Werder, 
Artur Tomaszewski, Tadeusz Kieszek, Łu-
kasz Rybak, Beata Bogucka, Agata Wicik, 
Robert Perlan. Druga drużyna z Leszna – 
Leszno – Jak nie my, to kto?, zajęła VI miej-
sce. Jest to w ostatnim czasie drugi sukces 
drużyny z Leszna – Dystans Leszno, gdyż 
08.04.2017 r. biorąc udział w 2. Dziesiątce 
Babickiej zorganizowanej w Starych Babi-
cach, zajęła II miejsce w klasyfikacji druży-
nowej. W skład drużyny wówczas weszli: 
Tomasz Kłudkiewicz (0:37:37), Maciej Su-
lik (0:38:06), Adam Ziółkowski (0:39:08), 
David Khan, Rafał Górecki, Damian Kawec-
ki, Marta Bażyńska, Rafał Rusinek, Jacek 
Werder, Łukasz Rybak, Robert Perlan. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom 
i wszystkim uczestnikom. Szczególnie cie-
szymy się ze świetnych wyników miesz-
kańców naszej gminy.

W tym roku Fundacja Niepodległa Rzecz-
pospolita Kampinoska przedstawiła insceni-
zację przejęcia przez żołnierzy Grupy „Kam-
pinos” niemieckiego transportu na szosie 
koło Leszna. Można było zobaczyć także 
pojazdy historyczne: replikę niemieckiego 
lekkiego nosiciela ładunków wybuchowych 
Goliath, brytyjski transporter opancerzony 
Universal Carrier, ciężarówkę Opel Blitz, 
lekki pojazd VW typ 82 Kubelwagen oraz 
motocykl wojskowy z wózkiem bocznym. 
Diorama obrazująca obozowisko party-
zanckie i niemiecki sztab polowy z pewno-
ścią dodały klimatu całej imprezie.

Podczas wydarzenia dominowała orygi-
nalna kuchnia węgierska, ale można było 
spróbować też grochówki i spaghetti z Pie-
rogarni w Babicach, kiełbasek z food tucka 
OSP Podpalacz, a także kanapek ze smal-
cem i pysznych domowych ciast.

Byli z nami weterani walk w Puszczy 
Kampinoskiej: mieszkaniec naszej gminy 
mjr Czesław Mostek, który w tym roku 
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20 maja 2017 r. na terenie Zespołu Szkół 
Publicznych w Zaborowie już po raz czter-
nasty odbyła się Majówka Zaborowska 
– impreza integrująca środowisko lokal-
ne. Te coroczne spotkania są doskonałą 
okazją do poznania szkoły w Zaborowie, 
zaprezentowania talentów uczniów, zaan-
gażowania nauczycieli, rodziców i zaznajo-
mienia się z partnerami szkoły.

Oficjalnego otwarcia XIV Majówki Za-
borowskiej dokonali: Wójt Gminy Lesz-
no Andrzej Cieślak, Dyrektor Zespołu 
Szkół Publicznych w Zaborowie Liliana 
de Vacqueret i Radna Gminy Leszno Ewa 
Latoszek. Następnie organizatorzy II Bie-
gu Dzików rozgrywającego się od godz. 
10.00 na terenie Kampinoskiego Parku 
Narodowego („Dziki Zaborów” i „Dy-
stans Leszno”) wręczyli dyplomy i na-
grody dla zwycięzców. Podczas Majówki 
gościliśmy dzieci z Publicznego Przed-
szkola w Zaborowie, które w stylowych 
strojach pięknie wykonały menuet. 

Wspaniałe występy wokalno-taneczne 
zaprezentowali również uczniowie na-
szej szkoły. Na pochwałę zasługują tak-
że laureaci szkolnego Konkursu „Mam 
Talent” – mistrzowie tańca, śpiewu i gry 
na instrumentach.

Podczas tegorocznej majówki można 
było wykonać badania lekarskie – mammo-
grafię i densytometrię, poznać zasady bez-
pieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy 
dzięki strażakom z OSP w Zaborowie oraz 
wykładowcom i studentom Szkoły Głów-
nej Służby Pożarniczej, a także sprawdzić 
swoje umiejętności lepienia z gliny, obco-
wać ze sztuką Elżbiety Ostrowskiej-Łysak, 
wykonać pamiątkowe zdjęcie w fotobudce, 
posłuchać muzyki w wykonaniu zespołów 
„Ballada” i „Sami Swoi”, poszerzyć swoją 
wiedzę o Kampinoskim Parku Narodowym, 
nordic walkingu i wspaniale bawić się pod-
czas animacji. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się: dmuchana zjeżdżalnia, Bungy 
Run, konne przejażdżki, malowanie koszu-

lek, wykonywanie świec żelowych, akcje 
„Podziel się sadzonką”, „Uwolnij książkę”, 
zajęcia z papieroplastyki i kąciki dla miło-
śników książki przygotowane przez nauczy-
cieli i Publiczną Bibliotekę Gminy Leszno. 
Pracownicy szkoły zadbali o przygotowa-
nie 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 zapierają-
cy dech w piersiach pokaz karate.

W tych i wielu innych atrakcjach można 
było wziąć udział dzięki sponsorom Ma-
jówki – Wójtowi Gminy Leszno, firmom: 
Florimex, Helio, Skynet, Rensei – Centrum 
Edukacyjno-Sportowe, NZOZ Medicor, 
OSM Łowicz, Sebex, Oscar School, Grupa 
V 8, Shop Dent, Główny Urząd Statystycz-
ny, Wydawnictwo Arkady oraz Pani Agacie 
Groń.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy zaangażowali się w organizację tej im-
prezy i zapraszamy na kolejną Majówkę 
Zaborowską!

LILIANA DE VACQUERET

XiV maJÓwKa zaBorowsKa
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w sobotę, 24 czerwca w lesznie od-
był się Piknik rodzinny – festiwal ra-
dości i uśmiechu. 

Od godziny 12.00 na scenie odbywały 
się różnorodne występy. Wystąpili młodzi 
artyści ze świetlic w Lesznie, Łubcu i Za-
borowie (muzycy i tancerze) oraz dzieci 
z naszej gminy trenujące taniec towarzy-
ski w Błoniu. Zaprezentowały się także 
Lesznowska Orkiestra Dęta pod batutą 
Waldemara Rydla oraz Chór „Ballada” pod 
kierownictwem Bernarda Olosia. 

Piknik rodzinny – festiwal radości i uśmiechu

młodszych przewidziano między innymi 
dmuchańce, malowanie twarzy, balono-
we zawijaski i rozmaite animacje. Zgro-
madzeni na boisku przy ul. Szkolnej mogli 
wziąć udział w wielu konkursach i wygrać 
atrakcyjne nagrody, a także odwiedzić 

miasteczko rowerowe oraz stoisko ekolo-
giczne „Kampinoskie bagna”.

Podczas imprezy rozegrano mecze piłki 
nożnej i piłki siatkowej, jak również za-
wody lekkoatletyczne – rzut oszczepem, 
pchnięcie kulą, rzut piłką lekarską.

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno zor-
ganizowała kiermasz książek oraz konkurs 
plastyczny, podczas którego uczestnicy 
wspólnie dekorowali pociąg złożony z pu-
dełek.

Nie zabrakło także ogródka gastrono-
micznego oraz stoisk z gadżetami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy byli z nami!

UG LESZNO

Na zakończenie wystąpił zespół „Nasza 
Paczka”, wykonujący znane i lubiane prze-
boje.

Uczestnicy festynu korzystali z licznych 
atrakcji, takich jak: małpi gaj, piłkarskie 
sumo, zorbing, kosmiczny trener. Dla naj-
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27 maja w naszej gminie, w dwóch 
placówkach służby zdrowia zorgani-
zowano bezpłatne badania i konsul-
tacje medyczne w ramach corocznej 
akcji „Biała sobota”.

Mieszkańcy gminy odwiedzali w tym dniu 
NZOZ w Lesznie przy ul. Błońskiej 62 i Cen-
trum Zdrowia „Medicor” w Zaborowie przy 
ul. Stołecznej 145. W Lesznie można było 
wykonać badanie EKG, a także analizę krwi 
w kierunku boreliozy. Ponadto konsultacji 
udzielali lekarze specjaliści – kardiolog, dia-
betolog, urolog, ortopeda, neurolog i re-
habilitant. Natomiast w Zaborowie moż-
na było skorzystać z wizyty u kardiologa, 
alergologa, endokrynologa, dermatologa, 

Blisko 70 pojazdów przybyło 28 maja  
do Leszna na V Babicki Zlot Pojazdów Za-
bytkowych. Wśród nich najstarszym był 
motocykl z koszem Sokół 1000 z 1938 r., 
pojawiły się również Fiaty 125p, Warsza-
wy, Żuki, a nawet drezyna kolejowa. Wiele 
pojazdów liczyło sobie ponad pół wieku.

zobaczyć mapę samochodową (wydaną 
przez Instytut Badań Jądrowych w 1978 r.) 
i gazety, także motoryzacyjne, z lat 60-tych 
XX w. Uczestnicy zlotu z Leszna pojechali 
do Zielonek Parceli. Imprezę na naszym 
terenie sponsorowała Gmina Leszno.

MŁ

V zlot Pojazdów zabytkowych
Zlot rozpoczął się w samo południe na 

parkingu przed ZSP Leszno. Uczestników 
imprezy witali Wójt Gminy Leszno Andrzej 
Cieślak i Komandor Zlotu Adam Kotwicki. 
Wszystkie zarejestrowane pojazdy, brały 
udział w konkursach. Rywalizowano o ty-
tuły: najładniejszego pojazdu zlotu, naj-
ładniejszego jednośladu i najładniejszego 
pojazdu z czasów PRL. Nagrodzono także 
najstarszy pojazd zlotu.

Uczestnicy zlotu chętnie dzielili się 
z mieszkańcami gminy historiami pojaz-
dów. Opowiadali także o ich remontach 
i przygodach związanych ze zdobywaniem 
części zamiennych. Przywieźli ze sobą rów-
nież pamiątki z dawnych lat. Można było 

okulisty, pulmonologa i laryngologa. Wy-
konywano również badania analityczne 
w kierunku boreliozy, badania antygenu 
prostaty, hormonów tarczycy, określano 
także poziom glukozy i hemoglobiny gliko-
wanej. Ponadto można było przeprowadzić 
badanie słuchu i wykonać spirometrię.

Jak co roku, organizację „Białej Soboty” 
w Zaborowie wsparli wolontariusze z Zespo-

gminny dzień dziecka
W sobotę, 3 czerwca, odbył się Gminny 
Dzień Dziecka. Do parku Karpinek licz-
nie przybyły dzieci wraz z rodzicami. Do 
zorganizowanych zawodów wędkarskich 
zgłosiło się wielu uczestników. Dzieci ło-
wiły ryby, które później były dokładnie 
ważone i mierzone. III miejsce zajął Niko-
dem Mąka. Tuż przed nim uplasował się 

„Biała sobota” łu Szkół Publicznych w Zaborowie, którzy 
promowali zdrowy styl życia oraz profilaktykę 
przeciwko chorobom przenoszonym przez 
kleszcze.  Ośrodek odwiedził także Zastępca 
Wójta Gminy Leszno Grzegorz Banaszkiewicz 
i dyrektor szkoły w Zaborowie – Liliana de 
Vacqueret. Koordynatorem i organizatorem 
akcji „Biała Sobota” była radna gminy, pielę-
gniarka Ewa Latoszek. Na zakończenie akcji 
z pracownikami obu ośrodków spotkali się 
właściciele Centrum Zdrowia „Medicor” – 
Izabela i Marek Drynkowscy, którzy podzięko-
wali za działania prowadzone w tym dniu.

Tegoroczna XV akcja „Biała Sobota 
w Gminie Leszno” odbyła się pod patrona-
tem Wójta Gminy Leszno Andrzeja Cieśla-
ka i Centrum Zdrowia „Medicor”.

MŁ

Dominik Malarowski, który niemal przez 
cały dzień prowadził w klasyfikacji, a na 
niedługo przed końcem zawodów wyprze-
dził go Gustaw Werder – zwycięzca całego 
konkursu. Przyznano również nagrodę dla 
dziecka, które złowiło największą rybę. W 
tej konkurencji najlepsza okazała się Pau-
lina Michalska.

Dzieci mogły również zrobić sobie zdję-
cia w fotobudce, puszczać ogromne bań-

ki mydlane, malować buzie, bawić się na 
trampolinie czy sprawdzić swoje siły jako 
strażacy.

Tego dnia odbył się również rajd rowe-
rowy „Odjazdowy Bibliotekarz”. Na zakoń-
czenie rozpalono ognisko z kiełbaskami. 

Dziękujemy OSP w Zaborowie oraz OSP 
w Czarnowie za pomoc w organizacji wy-
darzenia.

UG LESZNO
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W sobotę 3 czerwca po raz drugi odbył 
się rajd rowerowy miłośników sportu 
i książki w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Odjazdowy Bibliotekarz” zorganizowany 
przez Bibliotekę Publiczną Gminy Leszno, 
Bibliotekę Gimnazjum i Zespół Sportowo-
Rekreacyjny z udziałem Świetlic Gminnych 
w Czarnowie, Łubcu i Zaborowie. Każdy 
zgłoszony wcześniej uczestnik dostał oko-
licznościową, pomarańczową koszulkę, 
długopis, opaskę odblaskową, szprychów-
kę oraz drobny posiłek na drogę. Ze spe-
cjalnie przygotowanego stolika z książ-
kami można było sobie wybrać dowolny 
tytuł – gratis.

Od seniorów po maluchy – 55 uczest-
ników ruszyło spod Biblioteki Publicznej 
przez Puszczę w stronę Zamczyska. Doje-
chawszy na miejsce usiedliśmy w kręgu 
i wysłuchaliśmy tajemniczej historii tego 

urokliwego miejsca. Dzieci słuchały  bajki 
„O wężowej wdzięczności” ze zbioru baśni 
polskich „U złotego źródła”, polskiej le-
gendy „O Kniaziu Popielu” oraz fragmen-
tów mitów słowiańskich ze zbioru „Drze-
wo”. Wyboru literatury, jak i prezentacji 
utworów dokonały Mirka Dymek, Mariola 
Łukasik i Ewa Skórska. Nad wszystkim czu-
wała Bożena Sulik – Dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Lesznie. Posileni duchowo ru-
szyliśmy na ognisko do Karpinka, gdzie od-
bywał się Gminny Dzień Dziecka i czekały 
na nas przygotowane kiełbaski. Po posiłku 
rozstrzygnęliśmy konkurs wiedzy zdobytej 
na Zamczysku i trójce zwycięzców wręczy-
liśmy nagrody ufundowane przez Zespół 
Sportowo-Rekreacyjny w Lesznie. 

Serdeczne podziękowania dla Wójta 
Gminy Leszno – Pana Andrzeja Cieślaka 
za pomoc w organizacji oraz ufundowanie 

22 maja 2017 roku gościliśmy w przedszkolu wyjątkowego gościa – Księdza Biskupa 
Archidiecezji Warszawskiej Michała Janochę. Biskupowi towarzyszyli proboszcz parafii 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaborowie Konstanty Kordowski, Wójt Gminy 
Leszno Andrzej Cieślak oraz ksiądz wikary Robert Karolak.

Dostojnego gościa przywitała Pani Dyrektor Katarzyna Oleksiewicz, która w paru słowach 
przybliżyła historię naszego przedszkola. Następnie wszyscy razem odśpiewaliśmy nasz hymn, 
a starsze przedszkolaki przedstawiły krótki program artystyczny. Dzieci z oddziału III zatańczyły 
menuet, a dzieci z oddziału V – poloneza. Na koniec delegacja przedszkolaków wręczyła księ-
dzu biskupowi kwiaty oraz namalowany przez dzieci portret. Ksiądz biskup nawiązał znakomity 
kontakt z naszymi wychowankami, podziękował za ciepłe przyjęcie, a następnie wszystkich 
pobłogosławił. To piękne i wzruszające spotkanie na długo pozostanie w naszej pamięci. 

AGATA KOŁAKOWSKA WOŹNIAK

wizyta księdza biskupa w publicznym przedszkolu w Zaborowie

koszulek, dla Pani Katarzyny Lipiec-Hał-
daś za opiekę medyczną w czasie rajdu 
oraz dla Panów Marcina Brzozowskiego 
i Dariusza Jezdychowicza za pełnienie roli 
przewodników.

Wszystkim uczestnikom i wolontariu-
szom serdecznie dziękujemy i zapraszamy 
za rok!

BOŻENA SULIK, EWA SKÓRSKA, EDyTA PRZyBySŁAWSKA

odjazdowy bibliotekarz 2017
„Czytam więc jeżdżę” – przez zamczysko do Karpinka

26 maja w Świetlicy w Lesznie, zorganizowaliśmy kulinarne warsztaty zdrowia. Pod 
okiem fachowców i z udziałem społeczności Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Łubcu, członków Klubów Seniora z Leszna i Zaborowa oraz wszystkich indywidual-
nych gości zainteresowanych kulinarną przygodą i zdrową żywnością, powstały pyszne 
pasty, hummusy i sałatki. Wszystko udekorowane wiosennymi nowalijkami zachęcało 
do degustacji. Można było posmakować zdrowych potraw i przekonać się, że ciecierzyca 
i fasola są doskonałą bazą do wielu dań i alternatywą dla mięsa. Zwieńczeniem warsz-
tatów był wiosenny koncert Lesznowskiego Chóru „Ballada”, dedykowany wszystkim 
mamom i uczestnikom naszego spotkania.

Dziękujemy kierownictwu i instruktorom ŚDS w Łubcu oraz dyrekcji Świetlicy w Zabo-
rowie za pomoc w organizacji warsztatów kulinarnych. Kolejne takie spotkanie planu-
jemy jesienią.

KRySTyNA ZIUBIŃSKA

„zdrowo, smacznie, kolorowo” – warsztaty kulinarne  
w Świetlicy w lesznie
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Podczas uroczystości zakończenia roku 
szkolnego w Gimnazjum w Lesznie najlep-
si uczniowie odebrali nagrody i wyróżnie-
nia zarówno za wybitne wyniki w nauce, 
wzorowe zachowanie, jak i za wyjątkowe 
osiągnięcia w sporcie. Rada Pedagogicz-
na wręczyła również nagrodę za stupro-
centową frekwencję. Rodzice najlepszych 
uczniów z klas trzecich otrzymali od Dy-
rektor ZSP Gimnazjum w Lesznie Aliny 
Stryczewskiej listy gratulacyjne.

23 czerwca 2017 r. punktualnie o godz. 
9.00 w hali sportowej zgromadziły się dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
1863 Roku w Zaborowie i młodzież z Gim-
nazjum w Zaborowie. W uroczystości za-
kończenia roku szkolnego w Zespole Szkół 
Publicznych w Zaborowie wzięło udział 
wielu gości, a także rodziców. Po wpro-
wadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu 
państwowego Dyrektor ZSP w Zaborowie 
– Liliana de Vacqueret powitała wszyst-
kich obecnych i przedstawiła gości – ks. 
Proboszcza Konstantego Kordowskiego, 
Zastępcę Wójta Gminy Leszno Grzegorza 
Banaszkiewicza oraz Przewodniczących 
Rad Rodziców – Joannę Makowską i To-
masza Denisa. 

zakończenie roku szkolnego w zsP w lesznie
Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak 

w uznaniu wspaniałych osiągnięć w na-
uce, uzyskania najwyższej średniej ocen 
na świadectwie ukończenia szkoły oraz 
wzorowej postawy ucznia przyznał nagro-
dę Bartoszowi Walczakowi. Młodsi koledzy 
pożegnali trzeciogminazjalistów, którzy od 
września rozpoczną naukę w szkołach po-
nadgimnazjalnych. Uczniowie przygoto-
wali również krótki program artystyczny.

UG LESZNO

zakończenie roku szkolnego w zsP w zaborowie
Za ciężką pracę, jaką jest zdobywanie 

wiedzy, Rada Pedagogiczna przyznała na-
grody uczniom szkoły podstawowej i gim-
nazjum, którzy w minionym już roku szkol-
nym osiągnęli najwyższe wyniki, a także 
cechowali się wzorowym bądź bardzo do-
brym zachowaniem. Warto podkreślić, że 
taką nagrodę może otrzymać uczeń, który 
uzyskał średnią ocen minimum 5,0.

Zastępca Wójta Gminy Leszno Grzegorz 
Banaszkiewicz w imieniu Wójta Gminy 
Leszno Andrzeja Cieślaka wręczył Alek-
sandrze Skalskiej nagrodę w uznaniu 
wspaniałych osiągnięć w nauce, uzyskania 
najwyższej średniej ocen na świadectwie 
ukończenia szkoły oraz wzorowej postawy 
ucznia. 

Na zakończenie uroczystości Dyrektor 
szkoły i zaproszeni goście podziękowali 
gronu pedagogicznemu i pracownikom 
szkoły za wytrwałą pracę oraz złożyli 
wszystkim uczniom życzenia cudownych, 
bezpiecznych wakacji. ZSP ZABORÓW
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Dnia 11 maja w Lesznie zorganizowano 
obchody Powiatowego Dnia Strażaka. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świę-
tą w kościele parafialnym w Lesznie, na-
stępnie zebrani, w towarzystwie pocztów 
sztandarowych i orkiestry dętej z OSP Bło-
nie, przeszli ulicami Leszna na plac przed 
Urzędem Gminy.

Mszę św. koncelebrowali Kapelan Po-
wiatowy PSP i OSP ks. Prałat Tadeusz Ja-
worski i Proboszcz Parafii Narodzenia Św. 
Jana Chrzciciela w Lesznie ks. Piotr Paweł 
Laskowski.

W uroczystości uczestniczyli przedsta-
wiciele najwyższych władz strażackich: 
Zastępca Mazowieckiego Komendan-
ta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Miro-
sław Jasztal, Komendant Powiatowy PSP 
st. bryg. Zbigniew Rafalski, a także Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Powiecie Warszawskim Zachodnim 
druh Andrzej Wasilewski. Obecni byli tak-
że przedstawiciele władz samorządowych, 
wśród nich Starosta Warszawski Zachodni 
Jan Żychliński, Wójt Gminy Leszno Andrzej 
Cieślak oraz Radni Gminy Leszno.

Na placu odbyła się uroczysta zbiórka 
pocztów sztandarowych i pododdziału 
PSP. Dowódcą uroczystości był kpt. Mi-
chał Prochenka, a dowódcą pododdziału 
mł. bryg. Sławomir Surowski. Po wcią-
gnięciu flagi na maszt i odegraniu hymnu 
narodowego wszystkich gości i straża-
ków powitał Komendant Powiatowy PSP 
st. bryg. Zbigniew Rafalski. Podczas uro-
czystości wyróżniającym się strażakom 
wręczono akty mianowania na wyższe 

stopnie służbowe oraz odznaczenia i me-
dale.

W imieniu władz samorządowych po-
wiatu podziękowania za ofiarną służbę 
złożył Starosta Warszawski Zachodni Jan 
Żychliński. Wójt Gminy Leszno podzięko-
wał Komendantowi Powiatowemu PSP  
za zorganizowanie strażackiego święta 
na naszym terenie. Zaznaczył także, że 
w gminie Leszno strażacy cieszą się dużym 
szacunkiem i poważaniem. MŁ

9 maja 2017 r w Zespole Szkół Podstawowych 
w Lesznie oraz Zespole Szkół Podstawowych 
w Zaborowie odbyła się uroczystość wręcze-
nia nagród i wyróżnień laureatom 7. edycji 
ogólnopolskiego konkursu plastycznego PT 
KRUS w Błoniu ,,Bezpiecznie na wsi to pod-
stawa – środki chemiczne to nie zabawa”. 

W konkursie wzięło udział 64 uczniów 
z 7 szkół podstawowych. I miejsce w gru-

,,Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

Powiatowy 
dzień strażaka

pie I (klasy 0-3) zdobył Szymon Doliński 
z klasy II b uczeń Zespołu Szkół Publicz-
nych w Zaborowie. Celem konkursu było 
pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży 
z zakresu bezpieczeństwa na wsi. Mło-
dzi artyści w swoich pracach zwrócili 
uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, 
jakie mogą pojawić się w codziennym 
życiu oraz nauczyć się właściwego i pra-

widłowego postępowania z używaniem 
niebezpiecznych narzędzi lub środków 
chemicznych. 

Pozostałym utalentowanym uczniom 
ze szkół podstawowych z terenu gminy 
Leszno nagrody ufundowali Placówka Te-
renowa KRUS w Błoniu oraz Wójt Gminy 
Leszno.

AGNIESZKA KOTOWSKA
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W Zielonkach na terenie GOSIR-u Stare 
Babice odbyły się XIX Otwarte Biegi Prze-
łajowe o Puchar Starosty Powiatu War-
szawskiego i Wójta Gminy Stare Babice. 
W dwunastu biegach wzięło udział około 
950 dziewcząt i chłopców ze szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych z terenu Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego. Młodzież z ZSP w Lesznie 
pobiegła tradycyjnie świetnie.

W kategorii gimnazjum zajęliśmy I miej-
sce.

Najlepsi zawodnicy na dystansie 1000 m:  
Daria Bany (I miejsce), Mikołaj Jaźwiński 
(I miejsce), Wiktoria Wisnowska – stypen-
dystka Gminy Leszno (II miejsce), Maciej 
Kosakowski (II miejsce), Kamil Zwoliński 
(III miejsce), Maja Rybarczyk (IV miejsce), 
Kacper Chomontowski (VIII miejsce), Edy-
ta Jędraszko (IX miejsce), Andżelika Bura-
kowska (IX miejsce), Emanuel Trojanowski 
(IX miejsce), Sebastian Michalski (X miej-
sce).

W kategorii szkół podstawowych zajęli-
śmy III miejsce.

Najlepsi zawodnicy: Wiktor Kowalczyk 
(250m, I miejsce), Ada Bany – stypendyst-
ka Gminy Leszno (600m, III miejsce), Jakub 
Rzepka (600m, III miejsce), Oliwia Sokół – 
stypendystka Gminy Leszno (800m, III miej-
sce), Kacper Pieniak (800m, IX miejsce). 

W tym roku za sprawą pani Ilony Gra-
barczyk po raz pierwszy w zawodach wzię-
ły udział dzieci z klas 1-3 szkoły podstawo-

wej. Najlepszy debiut miał Wiktor Kowal-
czyk, który zdeklasował przeciwników.

Zawodnikom towarzyszyli i dopingowali 
nauczyciele ZSP w Lesznie:  Filip Bąk, Ilona 
Grabarczyk i Agnieszka Kacprzyk.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, 
zwycięzcom, nauczycielom i trenerom.

EDyTA PRZyBySŁAWSKA
FOT. ILONA GRABARCZyK

sukcesy uczniów zsP leszno w biegach przełajowych

11 czerwca w Teresinie odbyły się Mi-
strzostwa Mazowsza U12 i U14 w lek-
koatletyce. W gronie zawodników 
zgłoszonych do konkurencji: bieg na 60 
m, 600 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, 
skok wzwyż i rzut piłeczka palantową, 
stanęli zawodnicy z Garwolina, Puł-
tuska, Teresina, Milanówka, Mławy, 
Błonia, Otrębusów, Otwocka, Płocka, 

Sulejówka, Grodziska Mazowieckiego, 
Sochaczewa, Kozienic i Leszna. Znako-
micie wypadły uczennice Szkoły Pod-
stawowej w Lesznie, stypendystki Gmi-
ny Leszno: Adrianna Bany – I miejsce 
w skoku w dal, Oliwia Sokół – I miejsce 
w biegu na 60 m oraz Aleksandra Sokół  
– I miejsce w biegu na 600 m. 

ANDRZEJ ANDRySZCZyK

genialny występ lekkoatletek  
na mistrzostwach mazowsza w Teresinie 

Znakomicie wystartowali Lesznowscy lekkoatleci w IV Pruszkow-
skim Biegu Dzieci, który obył się 25 czerwca na stadionie „Zni-
cza”. Bezkonkurencyjne były siostry Ada i Daria Bany. Pierw-
sza wygrała bieg na 800 m, a druga z sióstr bieg na 1200 m.  
Znakomicie poradził sobie Kuba Rzepka dobiegając do linii mety na 
drugim miejscu. Wszyscy trenują przy Zespole Sportowo Rekreacyj-
nym w Lesznie.

ANDRZEJ ANDRySZCZyK

lesznowscy lekkoatleci  
w iV Pruszkowskim Biegu dzieci
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mazowieckie igrzyska 
młodzieży szkolnej

6 czerwca w Siedlcach odbyły się Ma-
zowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej.  
Na zawody przyjechała najzdolniejsza 
młodzież Mazowsza, która aby walczyć 
o mistrzostwo województwa przeszła kil-
kustopniową kwalifikację. 

Z ZSP w Lesznie zakwalifikowali się Daria 
Bany i Mikołaj Jaźwiński. Daria z powodu 
bólu nogi nie mogła w pełni pokazać swo-
ich możliwości, natomiast Mikołaj poszedł 
jak burza i w biegu na 1500m wywalczył 3 
miejsce, ścigając się z utytułowanymi za-
wodnikami. Mamy nadzieję, że to dopiero 
początek lekkoatletycznej kariery naszego 
utalentowanego zawodnika i będziemy 
cieszyć się z jego kolejnych sukcesów. 

Pasją Mikołaja jest sędziowanie meczów 
piłki nożnej. Ostatnio otrzymał licencję sę-
dziego PZPN i sędziował mecze piłkarskie 
podczas Dnia Sportu zorganizowanego 
przez nauczycieli ZSP w Lesznie. 

Serdecznie gratulujemy ogromnego 
sukcesu Mikołajowi i wierzymy, że to do-
piero początek.

EDyTA PRZyBySŁAWSKA

i miejsce kpt. Joanny Pajkowskiej 
w transatlantyckich regatach
Mieszkanka naszej gminy, kapitan jachtowy Joanna Pajkowska odniosła fantastycz-
ny sukces, wygrywając w transatlantyckich regatach OSTAR/TWOSTAR w dwuoso-
bowej kategorii TWOSTAR.

Kapitan Pajkowska i Uwe Rottgering na 40-stopowym jachcie Rote 66 prze-
kroczyli linię mety w Newport (USA) w poniedziałek 19 czerwca rano, wygrywa-
jąc TWOSTAR i zajmując II miejsce w klasyfikacji generalnej. Trasę z Plymouth 
Rote 66 przebył w 20 dni 22 godziny i 43 minuty, pokonując odległość 3501 mil 
w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Sztormy, nawet z wiatrem o pręd-
kości 60 węzłów (ponad 100km/h) i fala do 15 metrów wysokości spowodowały, 
że większość uczestników wycofała się z regat. Z 22 jachtów, które wystartowa-
ły, wskutek awarii jednostki wycofało się 15. Jednakże Joanna i Uwe świetnie 
poradzili sobie w regatach i w ostatnim dniu wyprzedzili irlandzki jacht Bam, 
który na metę przybył zaledwie 4 godziny później. 

FOT. JUSTyNA KRAMER

szkoły w lesznie z dwoma pucharami
14 czerwca na terenie Parku Rozrywki Ju-
linek odbyło się spotkanie, podczas które-
go podsumowano wyniki sportowe szkół 
w Powiecie Warszawskim Zachodnim 
w roku szkolnym 2016/2017.

W spotkaniu prowadzonym przez Sta-
rostę Warszawskiego Zachodniego Jana 
Żychlińskiego i Radosława Karpińskiego – 
Głównego Specjalistę  ds. Sportu, Turystyki 
i Rekreacji w powiecie uczestniczyli dyrek-
torzy szkół i ośrodków sportowych, a także 
nauczyciele wychowania fizycznego. Gmi-
nę Leszno reprezentował Pan Filip Bąk.

Miło nam jest poinformować, że Gimna-
zjum z Leszna zdobyło II miejsce wśród 13 
gimnazjów z naszego powiatu, zaś Szkoła 
Podstawowa z Leszna zajęła III miejsce 
spośród 15 szkół powiatowych.

Podczas spotkania podkreślano także 
sukcesy indywidualne uczniów. W naszej 
gminie na uznanie zasługują wyniki Miko-
łaja Jaźwińskiego, który zdobył III miejsce 
na 1500 m na bieżni w wojewódzkich fina-
łach lekkiej atletyki.

MŁ
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Stypendyści Gminy Leszno – Kacper Soko-
łowski i Aleksandra Jeziorkowska odnoszą 
kolejne sukcesy na ogólnopolskiej arenie. 
W IX Ogólnopolskim Turnieju o Puchar 
Burmistrza Susza zajęli II miejsce. Wzięli 
też udział w finale Ogólnopolskiego Tur-
nieju Tańca o Puchar Burmistrza i Staro-
sty Rypińskiego. Kilka tygodni później,  
w XI Ogólnopolskim Turnieju Tańca Spor-
towego „Pasjonat 2017” uplasowali się 
na II miejscu. Ten sukces dał im awans 
do kategorii tanecznej F.

Tancerzom składamy serdeczne gratu-
lacje!

UG LESZNO

Tancerze

Stypendystka gminy – tenisistka Ka-
rolina Grzeszczuk zdobyła cenny tytuł 
w swoim debiucie w kategorii kadetek. 
Jej partnerką była Agnieszka Żukowska 
(ST Matchpoint Komorów). W finale tur-
nieju, który został rozegrany na kortach 
warszawskiej Spójni, Agnieszka i Karo-
lina wygrały 7/6 6/3 z parą Sara Elkosh 
(MTC Warszawa) / Pula Preuss (UKS Okę-
cie Sport Warszawa). 

Serdecznie gratulujemy zawodniczce 
i czekamy na kolejne dobre wieści.

WALDEMAR CECUŁA KS TENNIS LIFE.

ii miejsce osP zaborów w zawodach strażackich

wygrana  
Karoliny grzeszczuk

Triumfy ministrantów na Parafiadzie 2017

W sobotę strażacy zmierzyli się w VIII Za- 
wodach Sportowo-Pożarniczych dla jed-
nostek OSP z Powiatu Warszawskiego-
Zachodniego. Do zawodów przystąpiło 
osiem jednostek straży pożarnej. Udział 
wzięła również Ochotnicza Straż Pożarna 
z Zaborowa. Zaborowscy strażacy zdobyli 
II miejsce, ustępując jedynie OSP Gnato-
wice.

W sobotę, 3 czerwca, odbyła się kolejna 
– XX Parafiada Archidiecezji Warszawskiej 
w Pruszkowie. W zawodach sportowych 
brało udział kilkaset młodych ludzi zaan-
gażowanych w służbę liturgiczną w swoich 
parafiach. Młodzież podjęła rywalizację 
m.in: w siatkówce, biegu na 400 metrów, 
skoku w dal i przeciąganiu liny.

Największe emocje wzbudziły jednak 
rozgrywki Finałów Piłkarskiej Ligi Mini-
stranckiej, w której – po zwycięskim mar-
szu w kwalifikacjach 2016/2017– wzięła 
udział także ministrancka drużyna z Lesz-
na, prowadzona przez Pana Grzegorza 
Gładysza. Zespół wystartował w dwóch 
kategoriach wiekowych: szkoła podstawo-
wa oraz gimnazjum.

Po zwycięstwie we wszystkich meczach 
finałowych kończących się tym samym 
wynikiem 2:0, pokonując w finale drużynę 
z parafii Miłosierdzia Bożego z Grodziska 
Mazowieckiego, zdobyli tytuł Mistrza.

Młodsi koledzy ze szkoły podstawowej, 
po dramatycznej walce, zajęli wysokie  
3 miejsce.

Jest to wielki sukces, z którego się bar-
dzo cieszymy – długo i ciężko na niego 
pracowaliśmy i wiele osób nam pomaga-
ło. Warto wspomnieć przy tej okazji osobę 
Pana Dariusza Adamskiego, który – jako 
pierwszy trener – zbudował drużynę. 

W Parafiadzie 2017 w drużynie gimnazjum 
zagrali: Franciszek Pieńkos – kapitan, Kry-
stian Balcerzak, Mikołaj Jaźwiński, Jakub Ry-
barczyk, Michał Zieliński, Michał Krakowiak, 
Mateusz Milczarek, Emmanuel Trojanowski, 
Dawid Boczkowski, Maciej Kosakowski.

W drużynie szkoły podstawowej znaleźli 
się: Leon Jaźwiński, Tymoteusz Przybysz, 
Piotr Ziółkowski – kapitan, Paweł Bogucki, 
Krzysztof Bogucki, Wiktor Biedrzycki, Kuba 
Szewczyk, Jakub Mackiewicz.

Organizatorem XX-tej Parafiady Archi-
diecezji Warszawskiej był Wydział Dusz-
pasterstwa Dzieci i Młodzieży – w tym  
ks. Krzysztof Adamski, którego pamiętamy 
jako poprzedniego wikariusza z naszej pa-
rafii w Lesznie.

Drużyna ministrancka serdecznie dzię-
kuje Panu Grzegorzowi Gładyszowi, który 
zgodził się zostać trenerem i poświęcił 
wiele czasu i serca – sukces zawdzięczamy 
w ogromnej mierze jego osobie.

Dziękujemy także Pani Edycie Przyby-
sławskiej – Dyrektor Zespołu Sportowo-
Rekreacyjnego w Lesznie za okazaną życz-
liwość i znaczącą pomoc w zapewnieniu 
nam odpowiednich warunków do kształ-
cenia naszych umiejętności piłkarskich.  

Podziękowania kierujemy szczególnie 
do Wójta Gminy Leszno Pana Andrzeja 
Cieślaka oraz do Zastępcy Wójta Gminy 
Leszno Pana Grzegorza Banaszkiewicza za 
pomoc w umożliwieniu nam zorganizowa-
nia wyjazdu na Parafiadę 2017.

Dziękujemy też wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób nas wspierali.

TEKST I FOT. KS. DOMINIK MACIEJCZyK
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W Polsce od 1985 r. w dniach 8–15 
maja obchodzone jest Święto Biblio-
tekarzy i Bibliotek. Jest to szczególny 
okres promocji czytelnictwa i podkre-
ślenia roli bibliotek w lokalnej spo-
łeczności, a także okazja do podsumo-
wania pracy, osiągnięć zawodowych 
i budowania wizerunku bibliotek oraz 
samych bibliotekarzy. 

10 maja Biblioteka Powiatowa 
w Ożarowie Mazowieckim zorganizo-
wała okolicznościowe spotkanie dla 
Bibliotekarzy z bibliotek publicznych 
powiatu warszawskiego zachodnie-
go. W spotkaniu uczestniczyli również 
przedstawiciele władz samorządo-
wych, na czele ze Starostą Warszaw-
skim Zachodnim Janem Żychlińskim. 
Podziękowano bibliotekarzom za peł-
ną pasji i zaangażowania pracę oraz 
władzom gminnym za wspieranie bi-
bliotek w ich działalności.

Na podstawie rankingu bibliotek, 
który corocznie opracowuje Biblioteka 
Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka 
Główna Województwa Mazowieckie-
go, analizując sprawozdania do GU-
S-u i Ministerstwa Kultury, Biblioteka 
Publiczna Gminy Leszno otrzymała 
tytuł Lidera Bibliotek w Powiecie War-
szawskim Zachodnim. Biblioteka Pu-
bliczna zajęła I miejsca w kategoriach: 
czytelnicy, księgozbiory i zakup nowo-
ści wydawniczych.

W spotkaniu uczestniczyli Zastępca 
Wójta Gminy Leszno Grzegorz Banasz-
kiewicz i przewodnicząca komisji ds. 
Oświaty, Wychowania, Kultury i Spraw 
Socjalnych Jolanta Malarowska.

Serdecznie dziękujemy Panu Janowi 
Żychlińskiemu, Pani Elżbiecie Pade-
rewskiej – dyrektor Biblioteki Powia-
towej, Pani Ewie Bojarowskiej – in-
struktor biblioteki oraz bibliotekarzom  
zaangażowanym w  zorganizowanie tej 
uroczystości. 

DyREKTOR I PRACOWNICy 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINy LESZNO

Biblioteka Publiczna gminy leszno  
liderem w powiecie

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego 
wspierania w latach 2016–2020 organów pro-
wadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne 
w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów 
przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci 
i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1667), Gmina Leszno uzyskała 
wsparcie w wysokości 24 000 zł na zakup w 2017 r. 
książek do bibliotek szkolnych.

Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Lesz-
nie oraz Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 
Roku w Zaborowie otrzymały po 12 000 zł.

Gmina Leszno dofinansowuje to przedsięwzięcie 
kwotą 6000 zł – po 3000 zł dla każdej ze szkół. Umo-
wa o udzielenie dotacji celowej została zawarta 
w dniu 12.05.2017 r. pomiędzy Gminą Leszno a Wo-
jewodą Mazowieckim.

Szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe mają 
za zadanie m.in. zasięgnąć opinii rady rodziców i sa-
morządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek 
oraz dostosować organizację pracy bibliotek szkol-
nych do potrzeb uczniów, w szczególności przez 
umożliwienie im wypożyczania książek również  
na okres ferii zimowych i letnich.

UG LESZNO

dofinansowanie bibliotek
W środowe popołudnie  mieliśmy przyjemność obejrzeć 
spektakl z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017. 
Na szkolnej scenie uczniowie klas VI c i VI d zaprezentowa-
li się rodzicom w widowisku „W czasie deszczu dzieci się 
nudzą”.

Młodzi artyści po mistrzowsku wcielili się w wyznaczone 
scenariuszem niełatwe role. Tekst stworzony przez nauczy-
cielkę języka polskiego Marię Egermeier był, jak informuje 
program, ukłonem dla wybitnych twórców polskiego kabare-
tu. Na liście autorów tekstów poddanych  przeróbce znaleźli 
się: Jeremi Przybora, Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka, 
Konstanty Ildefons Gałczyński, Jan Kaczmarek i Jerzy Stuhr. 
Usłyszeliśmy między innymi przeboje „W czasie deszczu dzieci 
się nudzą”, „Dziewczyna” (przerobiona z „Rodziny”), „Do ser-
ca przytul psa”, „Wrony”, „Gimnazjaliści” (pierwowzór „Oku-
larnicy”) w oprawie muzycznej nauczycielki muzyki Joanny 
Pachelskiej. Akustykę zapewnił Paweł Barczykowski. Piosenkę 
„Kurna chata” gościnnie zaśpiewał, akompaniując na gitarze 
Stanisław Sender.

O tytułowym nudzeniu się nie mogło być mowy. Dzieciaki 
bawiące się słowami, kolorowe stroje, tekst skrzący się dow-
cipem, znane melodie łączące pokolenia to piękny i wzrusza-
jący prezent, którym zostaliśmy obdarowani po kolejnym roku 
pracy przez nasze dzieci i ich wychowawców.

RODZICE VI C
ZSP LESZNO

„w czasie deszczu dzieci się nudzą”
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ii integracyjny Festiwal Talentów
9 czerwca 2017 roku w Łubcu odbył się ii integracyjny Festiwal 
Talentów. organizatorem imprezy był Środowiskowy dom sa-
mopomocy Krajowego stowarzyszenia „Przyłącz się do nas”. 
impreza miała na celu promowanie zdrowia psychicznego 
wśród mieszkańców Powiatu warszawskiego zachodniego, 
a także integrację osób utalentowanych i zainteresowanych 
rozwojem swoich umiejętności.

Uczestnikami spotkania były osoby z zaburzeniami psychiczny-
mi i ich opiekunowie oraz przedstawiciele: szkół, świetlic, placó-
wek pomocowych, stowarzyszeń, instytucji działających na tere-
nie naszego powiatu, a także przedstawiciele lokalnej społeczno-
ści, zarówno osoby zdrowe, jak i te chorujące psychicznie.

Wszyscy, którzy tego dnia przybyli do placówki w Łubcu mieli 
do wyboru udział w kilku różnych grupach warsztatowych. Wśród 
nich znalazły się m.in. warsztaty fotograficzne, doskonalące 
umiejętność ekspozycji uwiecznianego obiektu, obsługi aparatu 
fotograficznego, doboru tła i oświetlenia. Entuzjaści gotowania 
wzięli udział w warsztatach kulinarnych, których efektem były 
dietetyczne pasty, sałatki i koktajle. Osoby uzdolnione plastycz-
nie miały okazję wziąć udział w wykonywaniu prac plastycznych 
w postaci lampionów i elementów ozdobnych, według najnow-

szych rękodzielniczych trendów. Ci, którzy wybrali bardziej prak-
tyczne działania, wykonywali fotele z drewnianych palet maga-
zynowych lub skrzynki na kwiaty. Dla osób, które lubią śpiewać 
i czują w sobie nutkę muzykalności zorganizowano warsztaty 
muzyczne, w których oprócz prezentacji instrumentów muzycz-
nych znalazł się czas również na wspólne granie i śpiewanie.  
Do wspólnego muzykowania udało się zaprosić grupę muzyków 
z Leszna i Ożarowa Mazowieckiego, związanych z Lesznowskim 
Chórem „Ballada” i orkiestrą dętą z Leszna. Udało się wspólnie 
nauczyć i wykonać optymistyczny utwór muzyczny „Życie jest 
piękne”.

Zwieńczeniem starań w poszczególnych grupach warsztato-
wych była prezentacja wykonanych prac. Wysłuchaliśmy rów-
nież koncertu wokalnego Lesznowskiego Chóru „Ballada”, który 
zaprezentował zarówno szlagiery i przeboje, jak i utwory mniej 
znane szerokiej publiczności.

W porze obiadowej zaproszono wszystkich na gorący posiłek 
obiadowy. Była również możliwość degustacji wykonanych wcze-
śniej w ramach warsztatów kulinarnych zdrowych i pożywnych 
potraw. Dla chętnych przygotowano ognisko z kiełbaskami. Wza-
jemnym rozmowom, wymianom uwag i doświadczeń, zarówno 
dotyczących warsztatów, jak i zwykłych trudów dnia codzienne-
go nie było końca. Pozostał rozbudzony entuzjazm i zapał do pra-
cy, moc nowych pomysłów i obietnica spotkania za rok.

IWONA ZIELAK

W tym roku kolejny raz przedszkola-
ki z Zaborowa wzięły udział w Między-
przedszkolnym Konkursie Recytatorskim 
organizowanym przez Zespół Szkolno-

Konkurs recytatorski ,,misie, miśki, misiaczki”
Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi 
w Kampinosie. Jak co roku reprezentowa-
ło nas sześcioro uczestników. W konkursie 
uczestniczyły dzieci z przedszkoli w Lesz-
nie, Kampinosie i Zaborowie. Dzieci miały  
do zaprezentowania różnego rodzaju 
wiersze związane z tematem przewodnim 
– „Misie, miśki, misiaczki”. 

Wszystkich uczestników na wstępie 
przywitały organizatorki. Dyrektor Przed-
szkola Pani Marta Dobosz i prowadząca 
Pani Maria Morgaś. Prezentowanym wier-
szom przysłuchiwała się komisja w skła-
dzie: Wójt Gminy Kampinos Monika Ciu-
rzyńska, Dyrektor Szkoły Krystian Ciszew-

ski, Dyrektor Przedszkola Marta Dobosz 
oraz przedstawicielka Rady Rodziców Ka-
tarzyna Zielorowicz. 

Gratulacje dla Franciszka Wereski, któ-
ry wywalczył w kategorii wiekowej dzie-
ci  pięcio- i sześcioletnich dla naszego 
przedszkola zaszczytne pierwsze miejsce. 
Warto wspomnieć, że swoim występem 
oczarował komisje. Ponadto w tej samej 
kategorii trzecie miejsce zajęła Amelia 
Wąsik. W kategorii dzieci trzy- i czterolet-
nich również trzecie miejsce zajął Cezary 
Pyrka. 

Organizatorom bardzo dziękujemy za 
zaproszenie, a naszym małym artystom 
gratulujemy świetnych występów.

 AGNIESZKA KĘSKA
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14 czerwca w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa odbył się jubileusz 95-le-
cia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Chór Ballada pod dy-
rekcją Bernarda Olosia zaśpiewał hymn państwowy, a także pieśń patriotyczną 
„Moja Ojczyzna”. Wykonali również hymn ZOR RP, który specjalnie na tę okazję 
napisał Dyrektor chóru – Bernard Oloś. W trakcie uroczystości przedstawiono 
historię związku, wręczono odznaczenia, zaś na zakończenie odbył się koncert 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Zarząd Główny ZOR RP składa serdeczne podziękowania wszystkim chórzy-
stom lesznowskiej „Ballady”, Panu Bernardowi Olosiowi, Pani Krystynie Ziubiń-
skiej oraz Pani Dorocie Góreckiej. Wyrazy uznania za wieloletnią działalność 
chóru i podziękowania za propagowanie muzyki chóralnej kieruje również  
do Wójta Gminy Leszno Pana Andrzeja Cieślaka.

MŁ

ogólnopolski  
Konkurs Plastyczny 
,,25 lat PsP  
– Profesjonalni, 
sprawni, Pomocni”
Dzieci z oddziału VI z Publicznego 
Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampi-
noskiej w Zaborowie wzięły udział w 
XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego pod hasłem ,,25 lat PSP – 
Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

Celem konkursu było ukazanie stra-
żaków – ratowników w szerokim spek-
trum działań ratowniczo-gaśniczych. 
Wskazanie ważnych zjawisk i sytuacji, 
które mogą zdarzyć się w codziennym 
życiu oraz uwrażliwienie odbiorców 
na prawidłowe postepowanie w sytu-
acjach zagrożenia życia. Autorzy prac 
zwracali uwagę na służbę drugiemu 
człowiekowi, którą każdego dnia pełnią 
strażacy. 

Jesteśmy dumni, że w konkursie tym 
zostało wyróżnionych dwoje naszych 
przedszkolaków. Mikołaj Pampuch zajął 
III miejsce, zaś Maja Pszenna otrzymała 
wyróżnienie.

EWA TRyBURSKA

Chór Ballada wystąpił  
dla związku oficerów rezerwy

„wydajemy własną Książkę”
Już po raz szesnasty Biblioteka Pedagogiczna w Błoniu przy współpracy Centrum Kul-
tury zorganizowała Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Wydajemy Własną Książkę”. Jego 
ideą jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez rozbudzanie za-
interesowań literackich i plastycznych. W tej edycji udział wzięło 176 uczniów, którzy 
przedstawili 153 prace. Uczniowie ze szkół w Lesznie i Zaborowie licznie przystąpili do 
konkursu i otrzymali wiele cennych nagród.

Tytuł Złotej Książki otrzymali Anna Pruśniewska, Julia Dziedzic i Zuzanna Jankowska ze 
Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

Tytuł Srebrnej Książki przyznano Krzysztofowi Gołębiewskiemu, Annie Kuźmińskiej 
i Julii Skowyrze ze Szkoły Podstawowej w Lesznie oraz Gabrieli Jankowskiej, Aleksan-
drowi Bocheńskiemu, Oliwii Narożnik i Piotrowi Wochnikowi ze Szkoły Podstawowej 
w Zaborowie.

Ponadto dyplomy Młodego Literata wręczono Alicji Topór ze Szkoły Podstawowej 
w Lesznie oraz Karolinie Bartczak, Natalii Sokołowskiej, Aleksandrze Skalskiej, Andżelice 
Skoczylas, Monice Majcher i Aleksandrze Jędrzejczak z Gimnazjum w Zaborowie.

Organizatorzy dziękują sponsorom, dzięki którym konkurs ten może się corocznie 
odbywać. W szczególności Janowi Żychlińskiemu – Staroście Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, Zenonowi Reszce – Burmistrzowi Gminy Błonie, Pawłowi Kanclerzowi – 
Burmistrzowi Gminy Ożarów Maz., Andrzejowi Cieślakowi – Wójtowi Gminy Leszno, 
Monice Ciurzyńskiej – Wójtowi Gminy Kampinos i Beacie Zych – Dyrektorowi  PBW 
w Warszawie.

W uroczystości rozdania nagród brali udział przedstawiciele władz samorządowych, 
a także dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz rodzice i opiekunowie.

Wszystkie prace można oglądać na wystawie, czynnej do końca czerwca w Bibliotece 
Pedagogicznej, w godzinach pracy placówki. Po zakończeniu wystawy książki zostaną 
przekazane do bibliotek szkolnych poszczególnych szkół.

UG LESZNO




