Cross z historią w tle już za nami!
11 maja w Gościńcu Julinek odbyła się
impreza
biegowo-historyczna
„Cross
z historią w tle” mająca na celu przywołanie zapomnianej historii, pełnej heroicznych czynów i postaw żołnierzy Grupy
Kampinos Armii Krajowej, których grobami usłana jest
Puszcza Kampinoska.

Województwa Mazowieckiego, pan Zbigniew Czaplicki –
Pełnomocnik ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, pani Małgorzata Mickiewicz Zastępca Dyrektora KPN ds. Nauki, Edukacji i Udostępniania Parku oraz Wójt Andrzej Cieślak. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Gośćmi honorowymi byli żyjący Żołnierze Grupy Kampinos Armii Krajowej, którzy swoją obecnością uświetnili
charakter całego wydarzenia. Dla Nich została przygotowana przepiękna Kawiarenka Kombatancka z wystawą
historyczną i prezentacją multimedialną dotyczącą historii
Grupy Kampinos. Kawiarenkę ubogaciły prace malarskie
autorstwa Tadeusza Budzyńskiego Żołnierza AK oraz
wiersze Leszka Mroczkowskiego. Natomiast obecność
rekonstruktorów z GRH Bluszcz przybliżyła autentyczny
klimat lat czterdziestych.

Najbardziej wzruszającym punktem programu były występy przedszkolaków przygotowane przez publiczne przedszkola w Lesznie i w Zaborowie. Dzieci z Leszna zaśpiewały m.in. Marsz Grupy Kampinos napisany przez obecnego podczas uroczystości Żołnierza AK Tadeusza Budzyńskiego oraz „Rozszumiały się wierzby płaczące”,
a dzieci z Zaborowa przepięknie wytańczyły Mazura, Krakowiaka i inne tańce narodowe zachwycając publiczność
kunsztem i kolorytem. Na zakończenie programu maluchy wręczyły Kombatantom pamiątkowe dyplomy własnoręcznie podpisane i zdjęcia Kombatantów pomysłu pana
Tomasza Achera – pracownika SOSW w Lesznie. Prezes
Środowiska Grupy Kampinos ŚZŻAK pan Waldemar Sielicki odebrał zaś z rąk dzieci ze SOSW w Lesznie przygotowaną przez nich figurę orła w koronie wypaloną
w drewnie. Harcerze ZHR Środowisko 63 Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych przygotowali Apel, który
szczególnie podobał się Kombatantom. Na zakończenie
Prawie 200 dzieci w wieku od 1 roku do 15 lat wzięło imprezy pwd. Stanisław Różycki HO wprowadzał uczestudział w 10 Małych Biegach Pamięci Grupy Kampinos ników w kulisy ogniska harcerskiego. Można było pośpieAK. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale wać harcerskie pieśni i ogrzać się w blasku płomieni.
i słodycze, a pierwsze 3 miejsca uhonorowano pucharaKlimat imprezy podkreślała profesjonalnie przygotowana
mi. Dla większości uczestników była to niesamowita przydiorama partyzancka, gdzie każdy mógł poczuć charakter
goda i pierwsze trofea w życiu.
wojennych dni. Zwieńczeniem wydarzenia była wzruszaPunktem kulminacyjnym był I Bieg Pamięci Żołnierzy jąca inscenizacja historyczna, bogata w rekonstruktorów,
Grupy Kampinos AK poprowadzony wyjątkowo malowni- unikatowe pojazdy i broń, z piękną oprawą literacką i muczą trasą Kampinoskiego Parku Narodowego, tak żeby zyczną, przygotowana przez Pana Marcina Biegasa V-ce
każdy uczestnik mógł poczuć się, jak kiedyś nasi bohate- Prezesa Środowiska Grupy Kampinos ŚZŻAK oraz Funrowie. Wystartowało 171 zawodników z Mazowsza i nie dację Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska. Wszyscy
tylko, tym bardziej cieszą dwa 2 miejsca naszych zawod- uczestnicy imprezy byli bardzo zadowoleni z jej organizaników: Macieja Sulika i Agnieszki Kieszek. Trasa była cji i oprawy historycznej. Już dziś zapraszamy za rok :)
oznakowana i zabezpieczona przez strażaków z wszystEdyta Przybysławska
kich jednostek OSP naszej gminy. Przed pierwszym i za
Szczegóły
na
www.crosszhistoria.pl
ostatnim zawodnikiem jechały wozy terenowe, a środek
zabezpieczali rowerzyści.
Podczas imprezy zostały wręczone nagrody za udział
w konkursach: historycznym, plastycznym i literackim
dotyczących Żołnierzy Grupy Kampinos AK. Nagrody
ufundowali: Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Warszawie, Burmistrz Dzielnicy Warszawa Bielany i Wójt
Gminy Leszno. Nagrody wręczali goście specjalni: pani
Katarzyna Kręźlewicz - Dyrektor Kancelarii Marszałka
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu organizację imprezy
„Cross z historią w tle” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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Z ostatniej sesji Rady Gminy Leszno
Absolutorium dla Wójta Gminy Leszno
We wtorek, 25 czerwca br. odbyła się XLVIII sesja Rady
Gminy Leszno, której głównym punktem porządku obrad
było przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Leszno. Przed podjęciem uchwały
absolutoryjnej Rada Gminy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym temacie, jednogłośnie - 14 głosów „za” (1 radny był nieobecny na
sesji) przyjęła Uchwałę Nr XLVIII/313/2014 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
Następnie po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium oraz opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej dotyczącej przedłożonego wniosku
Rada Gminy Leszno jednogłośnie – 14 głosów „za”
udzieliła Wójtowi Gminy Leszno – Panu Andrzejowi
Cieślakowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2013 rok. Udzielenie absolutorium stanowi potwierdzenie, że decyzje w sprawach finansowych podejmowane przez Wójta w 2013 roku były zgodne z obowiązującym prawem.

Życzenia Wakacyjne!
Wszystkim
mieszkańcom naszej gminy życzymy wspaniałego letniego wypoczynku, pełnego słonecznych dni
oraz niezapomnianych
wrażeń. Niech ten letni
czas będzie dla Państwa
okresem radości, wytchnienia i okazją do
przeżycia wspaniałych
przygód. A po wakacjach serdecznie zapraszamy na
festyn gminny „Pożegnanie lata”, który odbędzie się
7 września na stadionie w Lesznie przy ul. Szkolnej
10. W programie wiele bezpłatnych atrakcji m.in. dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, symulatory motocyklowe i samochodowe, maraton na rowerach stacjonarnych oraz wiele innych ciekawych niespodzianek.
Zwieńczeniem imprezy będzie koncert Sylwii Grzeszczak, zdobywczyni tytułu "SuperArtystki" na Festiwalu
Opolskim 2014r., który rozpocznie się ok. godz. 19:30.
Serdecznie zapraszamy!
UG Leszno

Projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe – Moja przyszłość”
Rada Gminy Leszno podjęła również uchwałę w sprawie
zawarcia porozumienia z Województwem Mazowieckim
Liderem Projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”. Do udziału w projekcie, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zostały zakwalifikowane
wnioski obydwu szkół Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie – szkoły podstawowej i gimnazjum. Projekt będzie realizowany od września 2014 roku do czerwca
2015 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie z Gminą Leszno. Realizacja projektu
nastąpi po zawarciu porozumienia partnerskiego z Województwem Mazowieckim – Liderem Projektu. Stąd też
konieczność podjęcia stosownej uchwały, na podstawie
której Wójt Andrzej Cieślak podpisze umowę. W ramach
realizacji projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe
zajęcia w następującym podziale: z nauki języka obcego,
z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym. Adresatami projektu są uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w kontynuowaniu edukacji. Projekt "Moja przyszłość" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne
uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie
oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe
zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny.
UG Leszno

„Można żyć inaczej...!”
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lesznie informuje, że
rozpoczyna nabór
do udziału w VII
edycji projektu systemowego pod nazwą „Można żyć inaczej – aktywna
integracja społeczna w Gminie Leszno”. Projekt jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1, Podziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej.
Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca następujące warunki: jest mieszkańcem gminy
Leszno, osobą niepełnosprawną, uczącą się, bezrobotną, w wieku aktywności zawodowej i nie brała
wcześniej udziału w projektach systemowych.
W ramach projektu zapewniamy: kursy zawodowe
(m.in. kurs komputerowy), obsługi biurowej, spotkania
grupowe i indywidualne z psychologiem, spotkania
grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym, zmianę wizerunku, wyjazd do kina i teatru, wsparcie finansowe, catering i serwis kawowy podczas zajęć, materiały szkoleniowe.
Okres realizacji projektu: 1.09. — 31.12.2014r. Udział
w projekcie jest bezpłatny. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 11 osób. Szczegółowe informacje
można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Lesznie, Aleja Wojska Polskiego 21, pokój nr 15,
tel. (22) 725 81 55.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lesznie
Mirosława Dziadkiewicz
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„W poszukiwaniu skarbów - cykl warsztatów questingowych”
Skarby Leszna pod lupą
26 kwietnia 15
uczestników
(dzieci,
młodzież i dorośli)
poznawało tajniki tworzenia
questu podczas
pierwszych
warsztatów prowadzonych
przez
panią
Karolinę Likhtarovich. W strugach deszczu, pod parasolami powstawała pierwsza trasa questu o Lesznie. Najbardziej pochłonęła dzieci praca nad stworzeniem własnej pieczęci. Był to jedyny moment zupełnej ciszy, która
zapanowała podczas warsztatów. Ogólnie było bardzo
kreatywnie, wesoło i głośno, co nie przeszkodziło w przygotowaniu poetyckiej opowieści o lesznowskich bohaterach. Dziękujemy Paniom: Bożenie Sulik, Mirosławie Dymek z Biblioteki Publicznej w Lesznie, Beacie Bąk
z Kampinoskiego Parku Narodowego, nauczycielkom Ewie Jaźwińskiej i Elżbiecie Wolskiej za przygotowanie
materiałów i wsparcie merytoryczne podczas warsztatów.
Poszukiwacze lokalnych skarbów na zaborowskim
szlaku
W sobotę, 14
czerwca
młodzież
(15
uczestników)
z Gminy Leszno
wzięła
udział
w
kolejnych
warsztatach
questingowych.
Tym razem organizatorzy tworząc quest rowerowy chcieli
przybliżyć mało znaną historię Zaborowa i okolic. Pogoda
dopisała, młodzież świetnie się bawiła, a owoce tych
warsztatów poznamy już wkrótce w postaci gotowego
questu. Serdecznie dziękujemy paniom z Biblioteki Publicznej w Lesznie: Bożenie Sulik, Mirosławie Dymek
i Marioli Łukasik za zgromadzenie materiałów i wsparcie
merytoryczne podczas warsztatów.
Edyta Przybysławska

mości o terenie gminy. Przewodnik
jest bezpłatny, w formie książkowej
o wymiarach 12,5 cm x 17,6 cm
(format B6), objętości 30 stron +
okładka i został wydany w nakładzie
1500 sztuk. W przewodniku znajduje
się mapa gminy oraz plany Leszna
i Zaborowa. Ponadto przewodnik zawiera informacje dotyczące: położenia Gminy Leszno, jej walorów turystycznych (szlaki turystyczne i rezerwaty znajdujące się na terenie gminy), historii wraz
z kalendarium historycznym, miejsc i obiektów, które
warto zobaczyć na terenie gminy, a także informacje na
temat włoskiej gminy Castelnuovo Parano, z którą Gmina Leszno nawiązała współpracę oraz informator teleadresowy. Materiały do przewodnika tj. tekst i zdjęcia
zostały opracowane przez pracowników Urzędu Gminy
w Lesznie, przy udziale i zaangażowaniu lokalnej społeczności poprzez dostarczenie przez nich informacji
i zdjęć, dotyczących walorów przyrodniczo – krajoznawczych gminy, szlaków turystycznych, miejsc pamięci
narodowej, oferty kulturalnej, rekreacyjnej, a także tłumaczenia tekstu na język angielski.
UG Leszno
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu „Wydanie przewodnika informacyjno-turystycznego Gminy Leszno” współfinansowana jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013.

Nagrody Wójta Andrzeja Cieślaka
dla najlepszych uczniów

Tradycyjnie, na koniec roku szkolnego, najlepsi uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Leszno otrzymują
Nagrody Wójta za osiągnięte wyniki w nauce,
potwierdzone uzyskaniem
najlepszej średniej ocen
w szkole i wzorowe zachowanie. W tym roku podczas uroczystości, które
odbyły się w czwartek 26
czerwca oraz piątek 27
czerwca, najlepsi uczniowie odebrali pamiątkowe
dyplomy oraz markowe
tablety. Nagrody te otrzymali: Aleksandra Skalska
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
– SP Zaborów, Wojciech
inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu organizację „W poŚmiałek – SP Leszno,
szukiwaniu skarbów-cyklu warsztatów questingowych” współfinansowana jest ze
Julia Suszek – Gimnaśrodków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007zjum Zaborów, Michał
2013.
Sulik – Gimnazjum Leszno. Uroczystości były także
znakomitą okazją do złożenia – na ręce dyrektorów
Już jest przewodnik informacyjnoszkół – podziękowań dla całego grona pedagogicznego
i pracowników obsługi placówek oświatowych za ich
turystyczny Gminy Leszno
pracę. Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy
W maju przygotowano i wydano przewodnik informacyj- i życzymy dalszych sukcesów w nauce.
UG Leszno
no - turystyczny Gminy Leszno, który będzie służył, jako
materiał promocyjny oraz będzie stanowił źródło wiado-
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„Gmina Leszno dla Rodziny 3+”
Już od kwietnia Gmina Leszno, zgodnie z Uchwałą Nr
XLII/272/ 2014 Rady Gminy
Leszno z dnia 30 stycznia
2014r. w sprawie podjęcia
działań zmierzających do
polepszenia warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie
Gminy Leszno, realizuje Program „Gmina dla Rodziny”.
Programem zostały objęte rodziny zamieszkujące teren
Gminy Leszno i mające na utrzymaniu troje i więcej
dzieci do 18 roku życia lub 24 roku życia, jeśli dziecko
uczy się lub studiuje w trybie stacjonarnym.
Do korzystania z Programu uprawnia „Karta
Rodziny 3+”, aby ją otrzymać należy złożyć wniosek,
który można otrzymać w OPS w Lesznie lub pobrać ze
strony www.gminaleszno.pl. W imieniu rodziny wniosek
wypełnia jeden z rodziców lub opiekunów. W przypadku rodzin zastępczych, do wniosku należy dołączyć
kopię dokumentu potwierdzającego ustanowienie rodziny zastępczej dla małoletnich dzieci, natomiast
w przypadku dzieci uczących się, powyżej 18 roku życia, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający kontynuowanie nauki. „Karta Rodziny 3+” jest kartą imienną, ważną z innym dokumentem ze zdjęciem
potwierdzającym tożsamość i jest wydawana na rok.
Wypełniony wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Lesznie, pokój nr 7 lub w sekretariacie
Urzędu Gminy Leszno, pokój nr 30. Kartę odbiera osobiście przedstawiciel rodziny, a okres oczekiwania na
jej wyrobienie wynosi do 15 dni od dnia złożenia wniosku.
Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z „Karty Rodziny 3+” dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Leszno dostępny jest
w siedzibie OPS Leszno oraz na stronie
www.gminaleszno.pl. Wszelkich informacji dotyczących
Programu „Gmina dla rodziny” można uzyskać
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznie, pokój nr 7,
tel. 22 725 80 05 wew. 122.
Przedsiębiorco - zostań Partnerem Programu
„Karta Rodziny 3+”
Z myślą o wsparciu rodzin wielodzietnych i kształtowaniu ich pozytywnego wizerunku zwracamy się do
przedsiębiorców z propozycją przystąpienia do Programu „Karta Rodziny 3+”. Program ma charakter otwarty
tzn. wszyscy, którzy chcą zostać jego Partnerami, mogą to uczynić na każdym etapie funkcjonowania Programu. Wszyscy Partnerzy Programu otrzymają specjalne naklejki promujące „Kartę Rodziny 3+”, które
zamieszczą, jako informację o swoim udziale w Programie, w miejscach świadczenia swoich usług. Logo
i nazwa Partnera zostaną zamieszczone na stronie
internetowej Gminy Leszno w zakładce „Karta Rodziny
3+”. Dlaczego warto zostać Partnerem Programu
„Karta Rodziny 3+”? Firma lub instytucja przystępująca
do Programu buduje zaufanie i kreuje pozytywny wizerunek wśród mieszkańców poprzez współpracę z Urzędem Gminy Leszno; partner akcji staje się rozpoznawalny dla rodzin korzystających z „Karty Rodziny 3+”
oraz zainteresowanych osób poprzez umieszczenie
logo i danych teleadresowych na stronie internetowej

Gminy Leszno w zakładce „Karta Rodziny 3+”; udział
w Programie stwarza możliwość poszerzenia grona stałych klientów; partner zostaje oznaczony specjalną naklejką promującą Program „Karta Rodziny 3+”.
Podziękowania od Prezydenta Bronisława Komorowskiego
W piątek 27 czerwca w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Pary Prezydenckiej z przedstawicielami samorządów, które wprowadziły Kartę Dużej Rodziny,
przy udziale podmiotów udzielających zniżek oraz rodzin
wielodzietnych. W spotkaniu uczestniczył również Wójt
Andrzej Cieślak. Podczas spotkania Prezydent Bronisław Komorowski podziękował samorządom, które
wsparły politykę prorodzinną wprowadzając Kartę Dużej
Rodziny oraz przedsiębiorcom, którzy udzielają zniżek
w ramach samorządowych kart rodzinnych.

UG Leszno

Gmina Leszno przystąpiła do ZIT WOF
30 czerwca br. odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, podczas
którego Wójt Andrzej Cieślak wraz z pozostałymi 39
gminami oraz m. st. Warszawa, podpisał aneks do Porozumienia gmin WOF z dn. 21.02.2014r. o współpracy
w zakresie realizacji ZIT w perspektywie finansowej UE
2014-2020 zatwierdzający przystąpienie Gminy Leszno
do ZIT WOF. Na posiedzeniu przyjęto również uchwałę
w sprawie przyjęcia projektu strategii ZIT WOF 20142020+ precyzującej konkretne projekty strategiczne
o charakterze zintegrowanym. W założeniach strategii
wskazano kluczowe obszary dla projektów ZIT WOF,
do których należą głównie niskoemisyjny transport publiczny, promocja gospodarcza oraz e-usługi. Na realizację przedsięwzięć została przewidziana kwota w wysokości ok. 165 mln EUR, której uzupełnieniem będą
środki z budżetów poszczególnych gmin ZIT WOF.
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25 lat wolności
27 maja w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Prezydent RP Bronisława Komorowskiego z samorządowcami z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Wśród zaproszonych gości był również Wójt Andrzej
Cieślak. Podczas spotkania Prezydent RP wręczył odznaczenia państwowe. Podsumowano także akcję
„Majówka z Polską" oraz wręczone zostały Nagrody
Obywatelskie Prezydenta RP. Tegoroczne obchody
Dnia Samorządu Terytorialnego były szczególne ze
względu na dwa ważne jubileusze - 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i 25. rocznicę
pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca
1989 r.

– w tym stworzenie parku
zwierząt”. List podpisało
13 sygnatariuszy, a Gminę Leszno reprezentowała pani Skarbnik Urszula
Jeziorska. Projekt ma na
celu: realizację kompleksowego zagospodarowania Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy, stworzenie zagrody pokazowej zwierząt w Julinku, stworzenie zaplecza hotelowego
oraz centrum konferencyjnego i muzeum cyrku w Julinku, realizację szlaków turystyki jeździeckiej, budowę
wieży widokowej, stworzenie ośrodka rehabilitacyjnorekreacyjnego pełniącego funkcję uzdrowiskową w Julinku, konserwację istniejącej infrastruktury oraz obsługę
komunikacyjną zachodniej części województwa mazowieckiego. Szacunkowy koszt całkowity projektu to około 200 mln zł. Inwestycja ma na celu promocję i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu,
rozwój przedsiębiorczości, poprawę jakości życia oraz
wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki.
UG Leszno

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno
Fot. Wójtowie Gmin Leszno i Stare Babice na spotkaniu z
Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim.
Z okazji 25 rocznicy częściowo wolnych demokratycznych wyborów w dniu 6 czerwca w Centrum Szkoleniowo-Konsultacyjnym BGŻ w Lesznie odbyła się uroczystość, której organizatorami byli Starosta Powiatu
Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński oraz Wójt
Gminy Leszno Andrzej Cieślak. W uroczystości udział
wzięli zaproszeni burmistrzowie, wójtowie, radni powiatowi i gminni oraz mieszkańcy powiatu. Podczas uroczystości przybyli goście wysłuchali programu poetycko –
muzycznego przygotowanego przez młodzież z Zespołu
Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu. Opowiedziano w nim o 50 latach walki o wolność, o tym jak
doszło do 4 czerwca 1989 roku. Wspomniano również
o sowieckiej i niemieckiej okupacji, o walce na Westerplatte oraz zagładzie polskiej inteligencji i żołnierzy
w lesie katyńskim. W uroczystości uczestniczył p. Cezary Jagiełło, który podzielił się swoimi wspomnieniami
z okresu walki Polaków o wolność oraz opowiedział
o historii powstania hymnu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Na zakończenie uroczystości wystąpił zespół Fabryka, który swój styl
określa jako rock fantastyczno-naukowy i w ten sposób
przedstawił przybyłym gościom poezję Baczyńskiego
i Wyspiańskiego.
UG Leszno

Nowa inwestycja w Julinku
W poniedziałek 19 maja w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie został podpisany list
intencyjny dotyczący realizacji projektu „Rozwój funkcji
edukacyjno – turystycznych Kampinoskiego Parku Narodowego. Zagospodarowanie rejonu Julinek - Granica
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ogłasza II edycję konkursu literackiego
„O LESZNOWSKĄ PODKOWĘ”
Temat konkursu — „Moje Wakacje”
Patronat nad konkursem objęli Wójt Andrzej Cieślak
i Rada Gminy Leszno
1.Cel konkursu
-inspirowanie uzdolnionych literacko osób do działań
twórczych
-popularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej
-promowanie talentów literackich
2. Zasady uczestnictwa
Konkurs ma charakter otwarty i odbywa się w dwóch
kategoriach wiekowych: dla dzieci i młodzieży do 16
lat oraz dla osób powyżej 16 lat
3. Nagrody
Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatora. Zdobywcy pierwszych miejsc zostaną uhonorowani
statuetką w kształcie „ lesznowskiej podkowy”. Ponadto w każdej kategorii przyznane będą 3 nagrody
rzeczowe. Wyróżnione utwory będą publikowane w lokalnej
prasie oraz na stronach internetowych
www.gminaleszno.pl i www.biblioteka.gminaleszno.pl .
4. Terminy
Uczestnicy składają zestaw złożony z 3 utworów - fraszek, limeryków lub moskalików, o dowolnej tematyce wakacyjnej, nigdzie dotychczas nie publikowanych.
Czas nadsyłania prac konkursowych trwa od 1 lipca do
31 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród nastąpi 7 września 2014 r. podczas festynu
gminnego.
5. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na
stronach internetowych www.gminaleszno.pl oraz
www.biblioteka.gminaleszno.pl
„Konkurs poetycki
„O lesznowską podkowę” lub w Bibliotece Publicznej
w Lesznie oraz filiach: w Czarnowie i Zaborowie.
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Gminne inwestycje
Rozbudowa i modernizacja budynku przedszkola
w Lesznie
W dniu 26 czerwca w Urzędzie Gminy Leszno została
podpisana umowa pomiędzy Gminą Leszno, a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym „Hegor” na rozbudowę i modernizację budynku przedszkola w Lesznie.
Zakres prac obejmuje trzy etapy. Do końca wakacji zaplanowano remont sal dydaktycznych i sanitariatów części istniejącej oraz dobudowanie jednej sali dydaktycznej
i remont elewacji części południowej. Prace budowlane
związane z realizacją tego przedsięwzięcia zaplanowano
do 2016 roku.
Modernizacja centrum wsi Zaborów (etap I)

W dniu 9 czerwca br. rozpoczął się I etap przebudowy
skweru w centrum wsi Zaborów. Firma AG-Complex Sp.
z o.o. z Warszawy wykona zabiegi pielęgnacyjne na istniejącym drzewostanie, zgodnie z projektem technicznym wykona ścieżki i chodniki parkowe, zmodernizuje
i wzmocni cokół pod figurą Najświętszej Maryi Panny na
kopcu, uporządkuje i wykona nowe, ciekawe aranżacje
zieleni ogrodowej. Ponadto zamontowanych zostanie 17
sztuk ławek, 6 sztuk koszy na śmieci oraz 1 wiata przystankowa. Prace budowlane planuje się zakończyć do
końca sierpnia br. Na realizację inwestycji Gmina Leszno
otrzyma dofinansowanie w wysokości do 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych w ramach PROW 20072013, Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla
mieszkaniowego w rejonie ulicy Fabrycznej i Inżynierskiej w Lesznie
Wykonawca - firma PEKUM S.A. z siedzibą w Gostyninie
w maju rozpoczęła roboty budowlane
przy
realizacji
inwestycji. W ramach
zadania zostanie
przebudowana
istniejąca
sieć
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie przewodu tłoczonego o długości 10m odprowadzającego ścieki z przepompowni ścieków, wykonanie kanałów sanitarnych o łącznej długości 613,5 m, wykonanie
przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 733 m,
wykonanie 32 szt. studzienek inspekcyjnych, wykonanie
komory zasuw, wykonanie układu automatycznego zapewniającego bezobsługową pracę przepompowni. Koniec prac budowlanych zaplanowano na 31 sierpnia br.
Realizacja inwestycji wartej 815 866,40 zł jest możliwa

dzięki pomocy uzyskanej przez Gminę Leszno w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 20072013. Dofinansowanie inwestycji wyniesie do 75%
poniesionych kosztów kawlifikowalnych operacji.
Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej we wsi
Zaborów
W kwietniu Gmina Leszno podpisała umowę z firmą
ADMAR S.C. z Łowicza na modernizację budynków
świetlicy wiejskiej we wsi Zaborów. W ramach zadania
wyremontowany zostanie dach, który zostanie ocieplony i przykryty blachodachówką. Ponadto zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, instalacja wodna i kanalizacyjna. Budynek zostanie docieplony płytami styropianowymi i pokryty tynkiem zewnętrznym,
a wokół niego ułożona zostanie opaska z kostki betonowej. Prace budowlane prowadzone będą do końca
września 2014r. Na realizację inwestycji Gmina Leszno otrzyma dofinansowanie w wysokości do 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych w ramach
PROW 2007-2013, Działanie 313, 322, 323 Odnowa
i rozwój wsi.
Modernizacja nawierzchni ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie i ul. Wiosennej w Zaborowie
Trwają prace projektowe oraz zbieranie opinii, decyzji
i uzgodnień niezbędnych do wykonania dokumentacji
technicznej budowy ulic Jaśminowej i Kwiatowej
w Lesznie i ul. Wiosennej w Zaborowie.
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie
Od maja br. trwa przebudowa i modernizacja kotłowni
i pomieszczeń technicznych w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie. Zamontowana zostanie nowa instalacja gazowa oraz dwa nowe kotły gazowe do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Koszt
całkowity inwestycji to kwota 240 000,01 zł. Roboty
budowlane prowadzi firma WODBUD INSTAL, a prace
planuje się zakończyć pod koniec sierpnia br.
Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia
Gmina Leszno uzyskała dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na
modernizację nawierzchni drogi we wsi Wąsy Kolonia.
Kwota dofinansowania to 65 000,00 zł. W ramach inwestycji planowane jest przebudowanie odcinka drogi
o długości 700 metrów w technologii podbudowy
z destruktu asfaltowego oraz dwukrotnym powierzchniowym utwardzeniu nawierzchni emulsją asfaltową
i grysem kamiennym.
Nowe trybuny na stadionie w Lesznie
W dniu 10 czerwca br. Gmina Leszno złożyła wniosek
w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa uczestników imprez sportowo – kulturalnych poprzez modernizację
trybun stadionowych na boisku sportowym przy Zespole Sportowo – Rekreacyjnym w Lesznie”. Projekt
zakłada demontaż istniejącej trybuny oraz podestu
sędziowskiego, usunięcie nasypu ziemnego i niwelację terenu, rozbiórkę istniejącego ogrodzenia przy trybunach, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 6cm
na podsypce cementowo – piaskowej, montaż 218
siedzisk na konstrukcji stalowej ocynkowanej. Przewiduje się rozpoczęcie prac w sierpniu br.
UG Leszno
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W sportowym skrócie
KOLEJNY TRYUMF BARTŁOMIEJA BANY
Po ostatnich sukcesach
w biegach przez płotki na
dystansie 110m nasz młody zawodnik w Finale XVI
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Lekkiej
Atletyce Radom 2014,
zajął II miejsce w biegu na
400 m z czasem 53,12. Ile
jeszcze talentów sportowych kryje w sobie Bartłomiej? Warto nadmienić,
iż trenuje pod pilnym
okiem pana Zygmunta
Karlickiego. Życzymy wytrwałości w treningu i kolejnych sukcesów.
Zawodnicy ZSP w Lesznie zdecydowanie najlepsi
w MIĘDZYPOWIATOWYM FINALE ZAWODÓW LEKKOATLETYCZNYCH:
Oto ich osiągnięcia: biegi
przełajowe - 100m Tomasz Zieliński V miejsce,
200m Klaudia Kosińska
IV miejsce, 300m Gabrysia Bany I miejsce, 400m
Bartłomiej Bany I miejsce,
800m Jakub Pieńkos. V
miejsce, 1500m Adrian
Pęter I miejsce; pchnięcie
kulą - Dagmara Mikołajczyk I miejsce, Patryk
Mostek II miejsce, Damian Rybak III miejsce;
sztafeta
olimpijska
(800m, 400m, 200m,
100m) - Bartek Bany, Michał Sulik, Artur Wojtyła, Tomasz
Zieliński I miejsce oraz Klaudia Kosińska, Ola Urbaniak,
Melania Zaleska, Dagmara Mikołajczyk III miejsce. Opiekunem utalentowanej młodzieży jest pan Filip Bąk nauczyciel ZSP w Lesznie.

siedmiu zrzeszonych gmin. Byli obecni wszyscy wójtowie
i burmistrzowie Mazovii, w tym Wójt Andrzej Cieślak, jak
również organizatorzy rozgrywek sportowych i zasłużeni
trenerzy. Doskonale przygotowaną imprezę uświetniła
swoją obecnością dwukrotna medalistka olimpijska Katarzyna Woźniak, która chętnie rozdawała autografy i pozowała do zdjęć z młodzieżą, zachęcając do sportowego
wysiłku. Każdy uczestnik otrzymał prezent, a przedstawiciele gmin pamiątkowe puchary.

Edyta Przybysławska ZSR w Lesznie

Powiatowe podsumowanie sportowego
roku szkolnego 2013/2014

W klasyfikacji końcowej szkół gimnazjalnych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Gimnazjum w Lesznie zajęło I miejsce zdobywając 188pkt,
natomiast Gimnazjum w Zaborowie uplasowało się na
miejscu XII. Tym samym w klasyfikacji końcowej gmin
w kategorii szkół gimnazjalnych Gmina Leszno zajęła
wysokie II miejsce uzyskując łącznie 197 pkt.
W klasyfikacji końcowej szkół podstawowych
w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Szkoła Podstawowa w Lesznie zdobyła 93 pkt. i zajęła IV
miejsce, natomiast Szkoła Podstawowa w Zaborowie
z wynikiem 21 pkt. zajęła XI miejsce. W klasyfikacji końcowej gmin w kategorii szkoły podstawowe Gmina Leszno zajęła IV miejsce uzyskując łącznie 114 pkt.
Spotkanie podsumowujące sportowy rok szkolny
2013-2014 odbyło się 27 czerwca i uczestniczyli w nim
Sukcey podczas BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH O PU- dyrektorzy szkół, nauczyciele wychowania fizycznego,
CHAR STAROSTY PWZ na dystansie 1000 m.:
koordynatorzy, trenerzy i instruktorzy sportu w gminach
Kategoria kl. I-II: Milena Pieniak I miejsce, Gabrysia Ba- PWZ.
ny II miejsce, Maja Morkowska III miejsce, Kamil Zieliński
III miejsce
Kategoria kl. III: Bartłomiej Bany I miejsce, Aleksander
Urbaniak II miejsce, Adrian Pęter II miejsce, Michał Sulik
IV miejsce, Melania Zaleska V miejsce, Tomasz Zieliński
VI miejsce.

Jubileusz X-lecia Stowarzyszenia Gmin
Zachodniego Mazowsza
17 czerwca w Centrum Kultury w Błoniu uzdolnione sportowo dzieci i młodzież z Gminy Leszno wzięły udział
w uroczystych obchodach X-lecia Stowarzyszenia Gmin
Zachodniego Mazowsza Mazovia. Założyciele przygotowali film dokumentalny podsumowujący 10 lat współpracy
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V Powiatowy Przegląd Teatralny w Publicznym Przedszkolu w Zaborowie
20 maja, zgodnie z tradycją, Publiczne Przedszkole w Zaborowie po raz piąty było organizatorem Powiatowego
Przeglądu Teatralnego „Chodź, opowiem Ci bajeczkę”.
Honorowy patronat nad całą uroczystością objął Starosta
Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Wójt Andrzej
Cieślak. W przeglądzie wzięło udział: Publiczne Przed-

Doskonale poradziły sobie z wykonywaniem stawianych przed nimi zadań i bezbłędnie odpowiadały na
wszelkie pytania. Dowodzi to, iż posiadają naprawdę
dużą wiedzę na temat zdrowego trybu życia. Jednym
z działań podjętych w przedszkolu był udział w X
Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. Nasze
przedszkole dumnie reprezentowały dzieciaczki
z grupy V, a za wykonanie piosenki „Witaminki to
my” zostały uhonorowane wyróżnieniem. By przekazywana wiedza pozostała w pamięci dzieci na dłużej,
w każdej grupie odbywały się też warsztaty kulinarne, podczas których przedszkolaki samodzielnie
przygotowywały proste dania i desery. Życzymy sobie, by pozyskana wiedza, została przez dzieci odpowiednio wykorzystana, a zdobyte doświadczenia pozostały w pamięci na długo.
Emilia Bogucka

XIII Powiatowy Konkurs Czytelniczy
„Wydajemy własną książkę”

szkole nr 1 w Lesznie im. „Leśnych Skrzatów”, Przedszkole w Starych Babicach, Akademia pod Modrzewiem – Macierzysz, Przedszkole w Bliznem Jasińskiego, Zespół
Fot.: G. Bargieł
Szkolno – Przedszkolny z Oddziałem Integracyjnym
w Kampinosie, Publiczne Przedszkole w Zaborowie. Poziom prezentowanych przedstawień był bardzo wysoki.
Uwagę przykuły kolorowe i bajeczne dekoracje oraz barwne stroje młodych aktorów. Pani dyrektor Katarzyna Oleksiewicz wręczyła dyplomy i prezenty wszystkim grupom
teatralnym. Uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę
i zapraszamy na kolejne zmagania artystyczne za rok.
Publiczne Przedszkole w Zaborowie

W dniu 11 czerwca 2014 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury w Błoniu odbył się XIII Powiatowy Konkurs
Czytelniczy Wydajemy własną książkę, organizowany
przez Bibliotekę Pedagogiczną oraz CK w Błoniu. Ideą
konkursu jest propagowanie czytelnictwa oraz rozbudzanie
zainteresowań
literackich,
plastycznych
i edytorskich dzieci i młodzieży. W tegorocznej XIII edycji wzięło udział 178 uczestników z 11 szkół Powiatu
Warszawskiego Zachodniego. Wszyscy razem wykonali 163 prace. Komisja Konkursowa oceniała prace zgodnie z Regulaminem w trzech kategoriach: literackiej,

„Żyję zdrowo, jem kolorowo” – to hasło przyświecało nauczycielom i dzieciom uczęszczającym do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie w roku szkolnym
2013/2014. Jednym z głównych tematów przewodzących
w tym roku było zdrowie i związane z nim aktywności podejmowane przez dzieci.
W tym zakresie każda
z grup przedszkolnych
uczestniczyła w wielu
zabawach i zajęciach
mających na celu propagowanie zdrowego stylu
życia zarówno poprzez
uprawianie aktywności
fizycznej, dbanie o higienę osobistą oraz unikanie sytuacji zagrażających zdrowiu.
W ramach realizacji tego tematu w styczniu przedszkolaki
miały okazję spotkać się z farmaceutą Panią Katarzyną
Górecką, która przybliżyła tajniki swojej pracy. Każda
z grup uczestniczyła także w wycieczce do apteki. Na przełomie kwietnia i maja, dzięki uprzejmości Pani Małgorzaty
Bryczek, dzieciaczki ze wszystkich grup wiekowych poznały pracę stomatologa. W tym roku szkolnym został zorganizowany w naszym przedszkolu III już Przegląd Recytatorski, na którym dzieci wraz z rodzicami prezentowały swoje
umiejętności. Tym razem tematem przewodnim było szeroko rozumiane zdrowie. Również w maju dzieci pięcioletnie
i sześcioletnie uczestniczyły w quizie wiedzy o zdrowiu.

plastycznej i edytorskiej. Najciekawsze i najbardziej
oryginalne otrzymały tytuł Złotej i Srebrnej Książki.
W konkursie udział wzięli również uczniowie ze szkół
podstawowych z terenu Gminy Leszno zdobywając:
tytuł ZŁOTEJ KSIĄŻKI - Zosia Kowalska i Aleksandra
Dziewulska ze SP w Zaborowie, tytuł SREBRNEJ
KSIĄŻKI - Oliwia Grędzik, Julia Rączka i Ola Koteras
ze SP w Lesznie, Aleksander Miszczak, Karina Leus
i Weronika Kisiel ze SP w Zaborowie.
„Wydajemy własną książkę” to konkurs, w którym
nie ma przegranych i bez względu na ilość uczestników, każdy coś otrzymuje, jeżeli nie książkę, to chociaż
drobny upominek. Taką możliwość zapewniają nam od
lat nasi wspaniali i hojni sponsorzy. Im zawdzięczamy
radość i zadowolenie dzieci, a należą do nich: Pan Jan
Żychliński Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Zenon Reszka Burmistrz Gminy Błonie, Paweł
Kanclerz Burmistrz Gminy Ożarów Maz., Andrzej Cieślak Wójt Gminy Leszno i Tomasz Tymoftyjewicz Wójt
Gminy Kampinos.Po części oficjalnej nastąpiło rozdanie nagród, a po zakończeniu była chwila dla fotoreportera, każda szkoła zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie.
Anna Buźniak
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WAŻNE TELEFONY
Urząd Gminy
Al. Wojska Polskiego 21

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

tel. 22 725 80 05
tel. 22 725 84 52
tel. 22 725 90 35
fax.22 725 85 52

Ośrodek Pomocy
Społecznej

tel. 22 725 81 55

Starostwo Powiatu
Warszawskiego
Zachodniego

tel. 22 733 72 00
fax.22 733 72 01

Pogotowie Ratunkowe
w Błoniu

tel. 22 725 40 71

Nocna Pomoc Lekarska
w Błoniu
ul. Piłsudskiego 2/4

tel. 22 731 90 77

Rejonowa Dyspozycja
Ruchu i Pogotowie
Energetyczne Pruszków

tel. 22 738 23 00
lub 991

"Witaj Wiosno"
W terminie od 15 marca do 15 maja trwał konkurs plastyczny
"Witaj Wiosno", któy skierowany był do dzieci i młodzieży od 6 do 13
lat. Na konkurs wpłynęło 38 pięknych, oryginalnych prac z zastosowaniem różnych technik plastycznych, tj. farb, kredek, wyklejanek z papieru i tkaniny. Komisja konkursowa przyznała:
I miejsce Julii Dasiewicz
II miejsce Danielowi Brzozowskiemu
III miejsce Zuzannie Jurkin
Wyróżnienia otrzymali: Justyna Ławrynowicz, Adrian Piotrowski
oraz uczniowie kl. V ze Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Lesznie.
W dniu 8 czerwca na Majówce w Zaborowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród, które ufundował Wójt Gminy Leszno Pan
Andrzej Cieślak. Otrzymali je wszyscy uczestnicy konkursu. Wystawa
prac plastycznych znajduje się w Urzędzie Gminy, przy wejściu do
Biblioteki. Serdecznie gratulujemy młodym artystom.

IX edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego
„Ekologiczna Szkoła”

Zakończyła się IX edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Ekologiczna Szkoła”. Konkurs składał się z trzech części: plastycznej obejmującej wykonanie przez uczniów plakatu „Żyj w zgodzie
Pogotowie Energetyczne
z przyrodą”, teoretycznej obejmującej przeprowadzenie w poszczególtel. 22 725 49 91
w Błoniu
nych szkołach konkursu wiedzy z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, praktycznej obejmującej działania ekologiczne prowaPogotowie Gazowe
tel. 22 725 14 05
dzone przez szkołę. W konkursie udział brali również uczniowie ze
szkół z terenu naszej gminy zdobywając:
Rewir Dzielnicowych
- laureaci części plastycznej: I miejsce dla Moniki Mitrowskiej z Putel.
22
725
80
07
w Lesznie
blicznej Szkoły Zawodowej Specjalnej przy SOSW w Lesznie i III miejOgniwo Patrolowo —
sce dla Klaudii Szczygielskiej ze Szkoły Podstawowej Specjalnej przy
tel. 22 725 00 07
Interwencyjne w Kampinosie
SOSW w Lesznie,
- laureaci części teoretycznej: Izabela Osówniak ze Szkoły PodstaKomenda Powiatowa Policji
wowej w Lesznie, Anita Długaszek z Publicznej Szkoły Podstawowej
dla Powiatu Warszawskiego tel. 22 725 80 00
Specjalnej przy SOSW w Lesznie, Aleksandra Kaczmarek z GimnaZachodniego
zjum w Lesznie, Gabriel Kroner z Publicznego Gimnazjum Specjalnego przy SOSW w Lesznie, Paweł Szulc z Publicznej Szkoły ZawodoCentrum Powiadamiania
tel. 112
Ratunkowego
z każdego telefonu wej Specjalnej przy SOSW w Lesznie.
Tytuł ekologicznej szkoły zdobyła m.in. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Komenda Powiatowa
Specjalna przy S.O.S.W w Lesznie. Przyznano także wyróżnienia dla
tel. 22 725 51 11
Państwowej Straży Pożarnej
uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu części plastycznej
fax. 22 725 51 23
w Błoniu
konkursu oraz dla opiekunów uczniów ze szkół, które uzyskały tytuł
„Ekologicznej szkoły” w każdej z kategorii szkół. Wyróżnienia otrzyPogotowie Wodnotel. 509 401 124
mali: Katarzyna Grajewska ze Szkoły Podstawowej w Lesznie, GaKanalizacyjne
briela Teodorczuk z Gimnazjum w Lesznie, Kacper Bronowicki z Publicznego Gimnazjum Specjalne przy SOSW w Lesznie, Jadwiga
Informator Gminy Leszno
Czarnomska - opiekunka uczniów z Publicznej Szkoły Zawodowej
ISSN 2300-6439
Specjalnej przy SOSW w Lesznie.
Bezpłatny dwumiesięcznik Urzędu Gminy
Leszno
Dyżury pracowników PUP w Lesznie
Wydawca: Urząd Gminy Leszno
Al. Wojska Polskiego 21
Zamiejscowy Punkt Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu
05-084 Leszno
Warszawskiego Zachodniego w Błoniu mieści się w Świetlicy w Lesznakład: 1500 egz.
nie przy ulicy Szkolnej 10. Pracownicy PUP pełnią dyżury w wyznawww.gminaleszno.pl,
czone dni w godz. 9:00 – 14:30 zapewniając wszechstronną obsługę
www.leszno.bipgminy.pl
klientów – zarówno osób bezrobotnych, poszukujących pracy, jak
www.facebook.com/gminaleszno
i pracodawców z Gminy Leszno.
Redaguje: Monika Jaskulska
Terminy dyżurów pracowników PUP w Lesznie: lipiec – 9,
tel.: 22 725 80 05 wew. 106
16, 23, sierpień – 6, 13, 20, wrzesień – 10, 17, 24.
email: urzad@gminaleszno.pl
UG Leszno
Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
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tel. 22 725 80 05
wew. 106
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XI Majówka Zaborowska
8 czerwca na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie już po raz 11. odbyła się Majówka Zaborowska
- impreza integrująca środowisko lokalne. Te coroczne
spotkania są doskonałą okazją do poznania szkoły
w Zaborowie, zaprezentowania talentów uczniów, zaangażowania nauczycieli, rodziców i poznania partne-

Fot.Aga Kowalska
rów szkoły. Podczas Majówki można było poznać zasady udzielania pierwszej pomocy, poszerzyć swoją wiedzę o Kampinoskim
Parku Narodowym,
obejrzeć
niezwykłe
doświadczenia chemiczne, wziąć udział
w
akcji
„Uwolnij
książkę”, obcować ze
sztuką miejscowych
Fot.Aga Kowalska
artystów
malarzy,
poznać tajniki haftu i posłuchać muzyki w wykonaniu
różnych zespołów. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się dmuchane zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa, konne przejażdżki, zjazd motocyklowy, występy cyrkowców, indyjski bilard – Carrom, stylizacja fryzur i formowanie naczyń z gliny. Rodzice zadbali o przygotowanie
potraw z grilla i smacznych ciast. Fani sportu mieli okazję przeżywać sportowe zmagania naszych młodych
piłkarzy z Zaborowianki, zobaczyć pokaz karate, pod-

Historia tak daleka, a taka bliska
Czy wiecie Państwo, że pierwsza wzmianka o istnieniu
Szkoły w Zaborowie przypada na rok 1812? Z akt kościelnych wynika, że była tu wówczas szkoła parafialna.
Mieściła się w budynku parafialnym, a prowadzona była
przez organistę pod kontrolą miejscowego proboszcza.
Świecka szkoła powstała w 1850 r. W latach 1906 -1938
funkcję Kierownika Szkoły pełnił Pan Jan Kujawski.

Fot. Kierownik Jan Kujawski z dziećmi
30 maja w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Syn Kierownika Jana
Kujawskiego - Pan Edmund Kujawski (za pośrednictwem swego syna – Pana Marcina Kujawskiego) przekazał nam zdjęcia dokumentujące historię szkoły. Dzięki
temu wspaniałemu darowi będziemy wiedzieć, jak zmieniała się nasza okolica, jak wyglądała szkoła, jej nauczyciele i … jak powstawał Kopiec Wolności usytuowany
niedaleko naszej szkoły. Sami zobaczcie!

Fot. Szkoła w Zaborowie 1935r.

Fot.Aga Kowalska
noszenia ciężarów, a także uzyskać porady dietetyczne. W tych i wielu innych atrakcjach można było wziąć
udział dzięki Wójtowi Gminy Leszno, Staroście Warszawskiemu Zachodniemu, firmom Florimex, RSP Wyględy, Skynet, Helio, Delikatesy „Sokół”, Rensei Karate
Dojo, NZOZ Medicor i Bankowi Spółdzielczemu w Sochaczewie.
Serdecznie zapraszamy na kolejną Majówkę Zaborowską!
ZSP Zaborów

Fot. Tu powstanie Szkoła w Zaborowie 1932r.
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