XII Festyn Gminny „Pożegnanie lata 2014”
Festyn Gminny na Pożegnanie Lata 2014 niestety
już za nami. To 12 raz kiedy zebraliśmy się wspólnie przy
dobrej muzyce i korzystając z ciekawych atrakcji. Było
koncertowo i rozrywkowo, sportowo i rekreacyjnie,
a przy okazji smacznie i zdrowo. Kilkaset osób bawiło się
z nami w świetnych humorach ciesząc się ze wspaniałej
aury, słuchając rozmaitej muzyki (od folkloru po nowoczesną muzykę rozrywkową).

Fot. K. Ziubińska

Nową formą rozrywki
były warsztaty akrobatyczne i maraton rowerowy.
Tłum poruszył Piotr Bielak
swoim pokazem umiejętności akrobatycznych wykonywanych na specjalnie
przygotowanym rowerze.
Wszystkie miejsca przy
stołach były zajęte rozmawiającymi i świetnie spędzającymi czas ludźmi.
Korzystający z małej gastronomii, popijali chłodne
Fot. M. Tomaszewski
napoje, które dawały orzeźwienie w ten słoneczny i ciepły dzień. Wśród uczestników
naszej imprezy nie zabrakło osób o szczerym sercu.
Podczas festynu w akcji honorowego krwiodawstwa,
udało się zebrać 18 litrów krwi! Wszystkim ochotnikom bardzo dziękujemy. Zwieńczeniem naszego plenerowego
spotkania był bardzo energetyczny, połączony z efektami świetlnymi i dźwiękowymi, koncert gwiazd - Sylwii
Grzeszczak.
Wspaniałe
autorskie
aranżacje,
w profesjonalnym wykonaniu, zachwyciły licznie zgroma-

Występy zespołów lokalnych i gościnnych, liczne
konkursy, zabawy z nagrodami, symulatory samochodowe i motocyklowe oraz wiele innych ciekawych atrakcji
umilało czas zgromadzonym. Niecodziennych wrażeń,
dostarczył wszystkim chętnym lot balonem na uwięzi
i możliwość obejrzenia Leszna z lotu ptaka. Tą atrakcję
zapewnił nam jeden z głównych sponsorów festynu Linie
Lotnicze „SprintAir”.

Fot. M. Tomaszewski

Fot. K. Ziubińska

Dużym zainteresowaniem cieszyły się animacje
teatralne, zawody sportowe i kiermasz książek. Wielką
furorę wśród najmłodszych zrobiło stoisko przygotowane
przez firmę Dawtona, gdzie przemiłe animatorki zajmowały najmłodszych rozmaitymi konkursami kulinarnymi.

dzoną publiczność. Wszyscy bawili się znakomicie. Niekończący się koncert został nagrodzony gromkimi brawami. Bisy i autografy dostarczyły emocji, które pozostaną
na długo w pamięci uczestników. W opinii naszych gości
i uczestników festynu - biorąc pod uwagę mnogość prezentacji scenicznych i wydarzeń towarzyszących - była to
jedna z lepszych imprez na Mazowszu, w kończącym się
sezonie.
Dziękujemy wszystkim organizatorom, sponsorom,
partnerom i patronom medialnym tego wydarzenia.
Tak pożegnaliśmy Lato na kolejny rok!!!
UG Leszno

Fot. M. Tomaszewski
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"Zadzwonił pierwszy dzwonek"
Rozpoczął się nowy rok szkolny 2014/2015,
w którym naukę w ZSP w Lesznie rozpoczęło kolejne pokolenie dzieci. Jest to rok szczególny dla dzieci z klas
pierwszych i ich rodziców.
Projekt MEN-u zakłada, że obowiązek szkolny
mają podjąć dzieci 6-letnie urodzone w pierwszej połowie
roku kalendarzowego. W związku z tym w naszej szkole
utworzono cztery klasy pierwsze, dwie klasy dzieci
7-letnich i dwie klasy 6-latków. Przystosowano dla nich
sale lekcyjne, zgodnie z projektem - wyposażone są
w kąciki: przyrodnicze, zabaw, teatralne, czytelnicze. Sale
są bardzo kolorowe, przyjazne dla dzieci. W trosce
o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci, są one
objęte szczególną opieką przez nauczycieli i innych pracowników szkoły. Dzieci odprowadzane są do świetlicy.
Po zakończonych lekcjach nauczyciele odprowadzają
dzieci z klas pierwszych do szatni, świetlicy szkolnej,
a panie woźne sprowadzają najmłodszych uczniów
na obiady.
Nasza szkoła posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych, w których uczestniczą zainteresowane dzieci.
Są to zajęcia rozwijające talent artystyczny, sportowy,
muzyczny, ale także zajęcia wspomagające uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Od wielu lat szkoła współpracuje z Przedszkolem
Publicznym nr 1 im. Leśnych Skrzatów w Lesznie. Tradycją stały się odwiedziny najstarszych grup przedszkolnych
w naszej szkole. Podczas tych spotkań dzieci zapoznają
się z budynkiem szkoły, jak również uczestniczą wraz ze
swoimi wychowawcami w zajęciach prowadzonych przez
nauczycieli z ZSP w Lesznie. Dzięki temu bliżej poznają
sposób prowadzenia zajęć szkolnych oraz nawiązują kontakt z przyszłymi wychowawcami.
Pobliskie przedszkole zapraszane jest na przedstawienia teatralne przygotowane przez uczniów naszej
szkoły. W ramach współpracy szkoły z Przedszkolem Publicznym nr 1 im. Leśnych Skrzatów w Lesznie, uwzględniając cechy rozwojowe dzieci, przygotowywane są listy
klas I.
Wychodząc naprzeciw rodzicom i ich potrzebom
na przełomie maja i czerwca każdego roku organizowane
jest spotkanie z Panią Dyrektor, przyszłymi wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Rodzice mają
możliwość zaznajomienia się z organizacją pracy szkoły.
Edukacja wczesnoszkolna to pierwszy i najważniejszy etap w życiu każdego ucznia. Umiejętność czytania, pisania, liczenia, współpracy w grupie i zdolności społeczne to fundament i gwarancja dalszych sukcesów
dziecka. Wszystkim uczniom naszej szkoły w nowym roku
szkolnym życzymy wielu sukcesów i radości z nauki.
W związku z krążącymi nieprawdziwymi informacjami o wynikach kontroli Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ZSP w Lesznie, Dyrektor wyjaśnia:

Stwierdzone nieprawidłowości w dokumentacji świetlicy dotyczą wprowadzenia dodatkowych dzienników
zajęć świetlicy, w miejsce dotychczas prowadzonych
zeszytów obecności, przeznaczonych dla dzieci doraźnie korzystających z pobytu w świetlicy,

Stwierdzone niezgodności w szkolnych planach nauczania dotyczą nazewnictwa zajęć edukacyjnych np.
zamiast nazwy „kształcenie zintegrowane” należy
używać nazwy „edukacja wczesnoszkolna”,

Obowiązkiem Dyrektora jest informowanie organu

prowadzącego
(Wójta
Gminy
Leszno)
o wynikach wszelkich kontroli przeprowadzanych
w placówkach oświatowych na terenie gminy.
Powyższe uwagi pokontrolne w żaden sposób nie
wpływają na jakość pracy szkoły.
Dyrekcja i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Dni adaptacyjne w przedszkolu!
W dniach 26 - 28 sierpnia br. w Publicznym
Przedszkolu w Zaborowie odbyły się dni adaptacyjne,
w których wzięły udział nowo przyjęte dzieci oraz ich
rodzice. W tym roku uczestniczyło aż 50 dzieci, więc
zajęcia odbyły się w dwóch grupach. Podczas tych
trzech dni dzieci mogły zapoznać się z nowym otoczeniem – salami przedszkolnymi, salą gimnastyczną
oraz placem zabaw. Rodzice, którzy towarzyszyli
swoim pociechom obserwowali jak nawiązują kontakty a także jak bawią się w nowym towarzystwie.

Po uprzednim zapoznaniu się, dzieci spędziły
czas na grach i zabawach zorganizowanych przez
nauczycielki – były to dobrze znane dzieciom zabawy
w kółeczku, zabawy przy muzyce oraz różne wyliczanki. Dzieci uczestniczyły również w zajęciach plastycznych, przy których nieoceniona była pomoc
obecnych rodziców. Wykonane prace posłużyły jako
dekoracja sal. Ostatniego dnia dzieci brały udział w
zajęciach już bez rodziców, i mimo że było to ich
pierwsze rozstanie w przedszkolu, z uśmiechem dokazywały w trakcie zabaw w sali i na placu przedszkolnym.
Wszystkim dzieciom – tym nowo przyjętym
i uczęszczających już do przedszkola życzymy takich
uśmiechów przez cały rok.
UG Leszno
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Druh z OSP Leszno Strażakiem
miesiąca na Mazowszu
Najlepszym strażakiem miesiąca lipca został
druh Piotr Kacprzak z OSP Leszno. W czerwcu tego
roku narażając własne życie, widząc samochód osobowy wbity w drzewo, natychmiast przystąpił do akcji ratunkowej.
Ze względu na fakt, iż w komorze silnika pojawił
się ogień, poprosił innego świadka zdarzenia o pomoc
w czynnościach gaszenia, a sam przystąpił do ewakuowania poszkodowanego z samochodu. Udzielił niezwłocznie pomocy rannemu udrożnił drogi oddechowe
oraz zatamował krwawienie, po czym przystąpił do resuscytacji krążeniowo – oddechowej do chwili przyjazdu karetki pogotowia.
Dzielny strażak – Piotr Kacprzak ma 27 lat,
w Ochotniczej Straży Pożarnej działa od 4 lat i pełni
funkcje strażaka – ratownika i kierowcy. Jury konkursu
doceniło jego ofiarność i poświęcenie w służbie na
rzecz innych. Piotr Kacprzak odebrał z rąk Pani Janiny

Prezydent posadził „Dąb Wolności”
w Gminie Leszno
Na początku sierpnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odwiedził Gminę
Leszno. Przed południem kolumna z Prezydentem wjechała na dziedziniec Kościoła p.w. Św. Anny w Zaborowie, gdzie powitanie przygotowały dzieci w strojach ludowych. Delegacja wzięła udział w mszy świętej, którą
celebrował Metropolita Warszawski kard. Kazimierz

Fot. M. Tomaszewski

Fot. P. Kłos

Ewy Orzełowskiej Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego tytuł honorowy Strażaka Miesiąca Lipca
Województwa Mazowieckiego pamiątkowy dyplom oraz
nagrodę finansową.
Na uroczystości obecny był Wójt Gminy Leszno Pan Andrzej Cieślak, który również ufundował nagrodę
dla dzielnego strażaka z OSP Leszno. Obecni byli również m.in.: Andrzej Wasilewski - Wiceprezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego OSP RP Województwa Ma-

Nycz. Po mszy świętej nastąpiła uroczystość sadzenia
dębu w której między innymi udział wzięli Wojewoda
Mazowiecki Jacek Kozłowski i Wójt Gminy Leszno
Andrzej Cieślak.
- Cieszę się, że dziś mogę z ks. Kard. Kazimierzem Nyczem, razem z państwem, ten Dąb Wolności
zasadzić z myślą o tym, że po tylu krwawych, trudnych
latach i bolesnych doświadczeniach kolejnych pokoleń
możemy cieszyć się 25-leciem odzyskanej wolności mówił prezydent w Zaborowie. Podkreślił, że zasadzony
przed kościołem p.w. Św. Anny dąb jest także hołdem
złożonym wszystkim pokoleniom, także mieszkańców
rejonu Puszczy Kampinoskiej, w tym tez mieszkańcom
Gminy Leszno, które o tę wolność walczyły.

Fot. M. Tomaszewski

Fot. P.Kłos

zowieckiego, nadbryg. Gustaw Mikołajczyk - Mazowiecki Komendant Wojewódzki, st. bryg. mgr inż. Mirosław
Jasztal - Komendant Powiatowy PSP.
UG Leszno
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Prezydent wspominał własne wędrówki po Puszczy Kampinoskiej w czasach harcerskich i studenckich.
- Pamiętam swe własne wzruszenia, ile razy się
spotykało ślady powstańców styczniowych, ile razy się
spotykało wspomnienia, ślady także i 1939 roku. Przez
Puszczę Kampinoską szły oddziały polskie, w których
walczył mój dziadek w bitwie nad Bzurą. (...) Mój ojciec
zawsze szukał tu wspomnień, śladów własnych przyjaciół, kolegów z partyzantki wileńskiej, którzy przyszli
do Puszczy - mówił prezydent.
UG Leszno
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Apel Wójta Gminy Leszno
Serdecznie dziękujemy przedsiębiorcom, którzy
przystąpili i zostali Partnerami Programu „Karta Rodziny 3+”, na terenie gminy Leszno.

Wszyscy Partnerzy Programu otrzymają specjalne
naklejki promujące Kartę, które zamieszczą jako informacje 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,

Jednocześnie, ponownie zwracamy się z apelem do pozostałych przedsiębiorców z terenu gminy
Leszno o wsparcie rodzin wielodzietnych i ponawiamy
do państwa apel z propozycją przystąpienia do Programu „Karta Rodziny 3+”, która została wprowadzona
przez samorząd Gminy Leszno z myślą o wsparciu
rodzin wielodzietnych i kształtowaniu ich pozytywnego
wizerunku.
Program ma charakter otwarty tzn. wszyscy,
którzy chcą zostać jego Partnerami, mogą to uczynić
na każdym etapie funkcjonowania Programu.

 Partner akcji staje się rozpoznawalny dla rodzin korzystających z Karty 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+”.
UG Leszno

ZAPROSZENIE
WÓJT GMINY LESZNO – ANDRZEJ CIEŚLAK
I NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDICOR”

UG Leszno

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
GMINY LESZNO KTÓRZY UKOŃCZYLI 67 LAT

NA BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE
SZCZEPIENIA BĘDĄ WYKONYWANE W OŚRODKACH ZDROWIA „MEDICOR”
W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 145
W LESZNIE UL. BŁOŃSKA 62

w dniach od 13 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek)
do 25 PAŹDZIERNIKA (sobota) 2014r.
w godzinach 8.00 – 18.00
OSOBY CHĘTNE PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ DOWODÓW OSOBISTYCH
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10 lat - Środowiskowego Domu
Samopomocy w Łubcu
Ta okrągła rocznica oraz organizowany corocznie Rajd Pieszy i Rowerowy Szlakami Puszczy Kampinoskiej były powodem zorganizowania wspólnej uroczystości, która miała miejsce 21 sierpnia 2014 r. na
terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu.
W imprezie wzięło udział 250 osób niepełnosprawnych
z 27 placówek z całego Mazowsza, głównie uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z Warszawy, Serocka, Pułtuska, Sokołowa Podlaskiego, Ostrołęki, Sochaczewa, Makowa
Mazowieckiego, Wyszkowa, Myszyńca, Otwocka, Ciechanowa, Żyrardowa, Wołomina, Wyszogrodu, Czubina, Sadowej, Bramek i Łubca oraz wolontariusze z Zespołu Szkół w Bieniewicach.

W tym dniu wśród gości nie zabrakło również
przedstawicieli władz powiatowych, samorządowych,
przedstawicieli organizacji pozarządowych, placówek
i instytucji oświatowych, kulturalnych i pomocowych.
Spotkanie rozpoczęła Pani Iwona Zielak – Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu, dziękując za przyjęcie zaproszenia i współpracę. Następnie
głos zabrała Pani Beata Godzina, Prezes Stowarzyszenia ”Przyłącz się do nas”, która przedstawiła rys
historyczny placówki podkreślając, jak ważną funkcję
pełnią ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Jednocześnie złożyła podziękowania
dla osób, które przyczyniły się do powstania
i dalszego funkcjonowania ŚDS w Łubcu.
W tym dniu nie zabrakło również gratulacji i życzeń dla uczestników i pracowników placówki, które
na ręce Jubilatów złożyli: P. Beata Godzina – Prezes
Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” oraz
p. Seweryn Chruściński były Prezes Stowarzyszenia P.
Jan Żychliński – Starosta Warszawski Zachodni, P.
Małgorzata Szarpak - Starszy Inspektor Wojewódzki w
Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego, P. Zenon Reszka - Burmistrz Błonia,
P. Andrzej Cieślak - Wójt Leszna, P. Krzysztof Turek Wójt Starych Babic, P. Barbara Gębala - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W imieniu Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
i swoim podziękowania złożyła P. Bożena Wronikowska
- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Podziękowania i wyrazy uznania otrzymaliśmy również od Dyrektorów, Kierowników, zaprzyjaźnionych ośrodków, placówek, organizacji i instytucji, z którymi na co dzień
współpracujemy.
Każdy z zaproszonych gości w ramach podziękowania otrzymał pamiątkowy upominek wykonany przez
uczestników Placówki. Obchody Jubileuszu zostały
uświetnione specjalnie przygotowanym na tę uroczystość występem artystycznym, który wywołał ogromne
wzruszenie wśród gości. Podczas Jubileuszu można
było podziwiać przygotowaną na tę okoliczność wystawę fotograficzną, oraz kronikę przedstawiającą zmiany,
jakie miały miejsce przez ostatnie 10 lat.
Na uroczystości nie mogło zabraknąć również
tortu urodzinowego, wspólnych rozmów i wspomnień.
W drugiej części spotkania miał miejsce Dziesiąty
Pieszy i Rowerowy Szlakami Puszczy Kampinoskiej.
Wszyscy uczestnicy spotkania pod przewodnictwem
pracowników Kampinoskiego Parku z wielkim entuzjazmem ruszyli pieszo i rowerami, szlakami Puszczy
Kampinoskiej. Chwilą wytchnienia był odpoczynek,
który odbył się na polanie w lesie.

Zmęczeni, ale szczęśliwi uczestnicy Rajdu wrócili
do Ośrodka, gdzie odbyła się część podsumowująca
spotkanie, podczas której zostały wręczone nagrody
oraz dyplomy za uczestnictwo w Rajdzie, które zostały
zakupione ze środków Województwa Mazowieckiego.
Obchody 10-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Rajd Pieszy i Rowerowy nie byłyby możliwe bez wsparcia i zaangażowania ludzi o wielkim sercu. Serdecznie dziękujemy za objęcie Honorowym Patronatem Panu Janowi Żychlińskiemu, Staroście Warszawskiemu Zachodniemu oraz Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego. Partnerom spotkania: Gminie
Leszno, Stare Babice, Błonie i Ożarów Mazowiecki,
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie
Mazowieckim, Wolontariuszom z Zespołu Szkół w Bieniewicach, Dyrekcji Domu Pomocy Społecznej w Bramkach. Dziękujemy również sponsorom, rodzicom
i opiekunom naszych podopiecznych oraz całej Społeczności Środowiskowego Domu Samopomocy
w Łubcu za zaangażowanie w przygotowanie
uroczystości. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Iwona Zielak, Kierownik ŚDS w Łubcu
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Gminne inwestycje

Modernizacja centrum wsi Zaborów

Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Lesznie

Firma AG - Complex Sp. z o. o. z Warszawy
wraz z końcem sierpnia zakończyła inwestycję
„Modernizacja centrum wsi Zaborów”. W wyniku prac
uporządkowano przestrzeń istniejącego skweru. Wykonano nowe nawierzchnie parkowe o nawierzchni
żwirowej oraz z kostki granitowej o łącznej powierzchni ponad 734 m 2, zasadzono ponad 1400 sadzonek
drzew, krzewów i roślin okrywowych, wykonano trawniki, zamontowano nowe stylizowane ławki, kosze
oraz wiatę przystankową. Istniejący drzewostan został
poddany zabiegom pielęgnacyjnym. Przeprowadzono
również remont cokołu pod figurą Najświętszej Maryi
Panny- wykonano nowy stabilny fundament.

Wraz z początkiem roku szkolnego dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie im. Leśnych
Skrzatów mogły rozpocząć naukę i zabawę w wyremontowanych salach dydaktycznych. Na początku lipca br.
firma HEGOR Sp. z o. o., wyłoniona w drodze przetargu
nieograniczonego, rozpoczęła I etap inwestycji
„Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Lesznie”. W wyniku przeprowadzonych prac podniósł się
standard użytkowania oraz estetyka obiektu.

Fot. M. Tomaszewski

Wykonano kompleksową modernizację istniejących sal dydaktycznych obejmującą wymianę instalacji
elektrycznych, niskoprądowych, centralnego ogrzewania
i wodno-kanalizacyjnych. Ponadto zadbano o nowy wygląd sal i korytarza - wykonano posadzki, gładzie oraz
malowanie, w łazienkach położono nową glazurę oraz
terakotę, zamontowano nową armaturę łazienkową, zainstalowano grzejniki wraz z osłonami i oświetlenie, wymieniono również część okien.

Fot. M. Tomaszewski

Wykonawca zgodnie z umową zobowiązany jest
do rocznej pielęgnacji skweru. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 534 904,93 zł. Zadnie zostało dofinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Dzięki
inwestycji Zaborów zyskał nowe miejsce spotkań, spacerów, wypoczynku i rekreacji.
Modernizacja budynku świetlicy w Zaborowie

Fot. M. Tomaszewski

Trwają prace budowlane na inwestycji
„Modernizacja
budynków
świetlicy
wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
i ogrodzeniem terenu
we wsi Zaborów”.
Fot. M. Tomaszewski
Wykonawcą
robót
jest firma Admar S.C. z Łowicza, wyłoniona w drodze
przetargu nieograniczonego.
Zakres prac obejmuje wykonanie termomodernizacji ścian, pokrycia dachowego, wymianę okien
oraz częściową wymianę instalacji. Inwestycja ma na
celu poprawę stanu technicznego budynku, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz
zwiększenie estetyki obiektu. Całkowity koszt to
118 484,19 zł, zadnie zostało dofinansowane w ramach działania 413 „Odnowa i rozwój wsi” objętego
PROW na lata 2007-2013.

W dalszym ciągu trwają prace wykończeniowe
w nowo wybudowanej sali dydaktycznej oraz elewacji
skrzydła południowego. Aktualnie trwają prace montażowe konstrukcji stalowej niezależnego konstrukcyjnie pokrycia dachowego nad częścią istniejącą przedszkola.
Firma zakończyła również wykonanie fundamentów pod
nowe dwukondygnacyjne skrzydło budynku w części zachodniej, w którym powstaną trzy sale dydaktyczne, sala
wielofunkcyjna, pomieszczenie kuchni, kotłowni i wentylatorni.
Kolejne inwestycje omówimy w następnym numerze Informatora Gminy - UG Leszno
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W sportowym skrócie

Lato 2014 w Gminie Leszno

LESZNOWSCY BIEGACZE NAJLEPSI
W POWIECIE!
Maciej Sulik i Agnieszka Kieszek w barwach ENTRE.PL
TEAM, na podium IV Półmaratonu PWZ imienia Janusza
Kusocińskiego.
Po sukcesach w I Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy
Kampinos nasi biegacze nie tracą formy. Ponad 600 biegaczy wystartowało w niedzielę 24 sierpnia 2014 roku
w Półmaratonie PWZ imienia Janusza Kusocińskiego.
Pogoda sprzyjała biciu rekordów życiowych i wielu zawodników pokonało trasę w rekordowym tempie. Najlepsi
w kategorii OPEN okazali się tradycyjnie zawodnicy trenujący w Benedek Team z Kenii. Wolontariusze i pracownicy UG w Lesznie zorganizowali punkt odżywczy
i strefę kibica na 10 km trasy. Dzielna młodzież podawała
spragnionym zawodnikom napoje i banany, znosząc trudy deszczowej pogody.

Akcja "Lato 2014 w Gminie Leszno" przygotowana przez Świetlice Gminne w Lesznie, Czarnowie,
Łubcu i Zaborowie oraz przez Zespół Sportowo - Rekreacyjny w Lesznie odbyła się pod patronatem Wójta
Gminy Leszno Andrzeja Cieślaka. Było to połączenie
aktywnego wypoczynku z edukacją, kulturą i sportem.
Upalna aura sprzyjała kąpielom w basenie
i rzece, rejsom katamaranem po Narwi, rozrywkom
sportowym na świeżym powietrzu i w parku linowym.
Dopełnieniem tych atrakcji były gry i zabawy w sali,
zajęcia na siłowni, kino, teatr, muzeum sportu i turystyki z lekcją edukacyjną "Fizyka w sporcie". Mimo
wakacji - czasu wolnego od nauki - dzieci chętnie wysłuchały lekcji o tym, że gdyby nie fizyka i prawa
nią rządzące, uprawianie jakiegokolwiek sportu
byłoby
rzeczą
niemożliwą
i
niewykonalną.
Wielką frajdą dla najmłodszych był pobyt w salonie gier i zabaw dla dzieci "Eldorado". Statek piracki,
zjeżdżalnia imitująca wodospad, tor przeszkód z degustacją pizzy na koniec. Starsze dzieci w tym czasie,
w większości po raz pierwszy, świetnie bawiły się
w kręgielni.
Rejs widokowy wzdłuż historycznych murów
twierdzy Modlin i zabytkowego spichlerza przywołał
na chwilę dawne czasy, był dobrym połączeniem historii z rekreacją. Jak być dobrym, przyjacielskim
i uczynnym na co dzień dzieci dowiedziały się uczestnicząc w przestawieniu pt. "Koziołek Pacanołek".

Fot. M. Tomaszewski

Fot. M. Tomaszewski

Absolutnie wyjątkowym akcentem naszego
punktu, jak i całej imprezy okazała się gra naszej Orkiestry Dętej z Gminy Leszno. Wielu zawodników wyrażało swoje uznanie dla muzyków, którzy mimo niepogody
grali pięknie marszowe melodie, dodając sił biegaczom.
Mali zawodnicy KS „Zaborowianka” kibicowali z całych
sił.
Dziękujemy rodzicom za
wspólne kibicowanie a wszystkim
wolontariuszom za wspaniałą
realizację powierzonych zadań.
Jesteśmy dumni z uczestnictwa
w organizacji tej dużej imprezy,
tym bardziej, że
zawodnicy
uznali nasz punkt za najlepiej
zorganizowany na trasie.
Sukcesy naszych zawodników:
Kategoria PWZ
1 miejsce - Maciej Sulik z czasem 1:18:05
3 miejsce – Jarosław
Sieklicki z czasem 1:21:25
1 miejsce – Agnieszka Kieszek z czasem 1:41:12
Kategoria M20
2 miejsce – Maciej Sulik z czasem 1:18:05
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Spektakl teatralny z przekazem edukacyjnym zaprezentowali aktorzy teatru "Duet".
W akcji letniej uczestniczyły dzieci i młodzież
gimnazjalna z terenu Gminy Leszno. Był to wspaniały,
beztroski czas przeznaczony na aktywny wypoczynek,
spotkanie z kolegami, wspólne zabawy. Piętrowy autobus wypełniony po brzegi przemierzał trasę
do Mszczonowa, Warszawy, Nowego Dworu oraz dowoził dzieci na rozgrywki sportowe w Lesznie i Zaborowie.
Nauczeni wieloletnim doświadczeniem obserwujemy wielką potrzebę organizowania takich akcji,
różnorodnych tematycznie, serwując atrakcje dla
młodszych i starszych dzieci. Kolejna taka oferta pojawi się w styczniu 2015 r pt.: "Ferie w Gminie Leszno".
K. Z.

UG Leszno
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Drużyna Leszna w finale
Ligi Tenisowej Mazovia Cup 2014.

Obóz Jantar
Dzięki finansowemu wsparciu Komisji do Spraw
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lesznie,
dwudziestojednoosobowa grupa dzieci mogła uczestniczyć w obozie letnim w Jantarze, w terminie 12.0721.07.2014r.

Drużyna z Leszna została pierwszym finalistą
tegorocznej edycji Ligi Tenisowej Mazovia Cup 2014!
W meczu, który został rozegrany na kortach w Nowej
Wsi, Leszno wygrało 5/1, a punkty dla zwycięskiego
zespołu zdobyły Karolina Grzeszczuk i Kinga Ziółkowska w singlach i deblu, Michał Biskup w singlu i deblu
z Ignacym Smoniewskim. Honorowy punkt dla Milanówka wywalczył Szymek Ciećko.
W finale, który zostanie rozegrany 20 września na
kortach w Nowej Wsi, Leszno zmierzy się ze zwycięzcą meczu Michałowice / Błonie.

W niepowtarzalnych warunkach przyrody, dzieci
spędziły część swoich wakacji. Z pewnością przygodę,
którą przeżyły podczas wyjazdu wspominać będą długie
lata, a przyjaźnie, które się nawiązały mogą trwać nawet
przez całe życie. Było to dla nich ogromne doświadczenie
życiowe.
W drodze oraz w trakcie pobytu w Jantarze, dzieci
i młodzież uczestnicząca w obozie wzięła udział w licznych wycieczkach, grach i zabawach oraz atrakcjach specjalnie dla nich przygotowanych m.in.:
 zwiedzanie Muzeum Grunwaldzkiego, pól bitewnych
Grunwaldu, inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem, obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem",
 Kąty Rybackie - rejs kutrem po Zalewie Wiślanym, podziwianie rezerwatu kormoranów, poznanie kilku legend ,
 podziwianie wód Bałtyku, Mierzei Wiślanej i Zalewu
Wiślanego z wierzchołka latarni morskiej w Krynicy
Morskiej oraz z tarasu widokowego mieszczącego się
na szczycie tzw. „Wielkiego Garbu" - największej wydmy w okolicy Krynicy Morskiej,
 gry i zabawy ruchowe, konkurs dowcipu, konkurs tańca, śpiewu, plenerowe konkursy plastyczne, bieg
na orientację, poszukiwanie skarbu, konkurs zwinności,
konkurs wiedzy o Mierzei Wiślanej,
 dyskoteki, liczne kąpiele słoneczne, zawody pływackie,
śpiew przy akompaniamencie gitary, chrzest kolonijny,
ognisko z kiełbaskami, sałatkami,
 spotkanie z rybakiem - prelekcja dotycząca poławiania
ryb, pracy rybaków na pełnym morzu oraz na brzegu
w porcie rybackim,
W ramach wspólnego przedsięwzięcia, mogliśmy po raz
kolejny, podziwiać bezcenne uśmiechy dzieci. Dziękujemy
bardzo serdecznie za tegoroczną współpracę.
BIURO TURYSTYCZNO-USŁUGOWE MAKALU
mgr Piotr Melon

Awans zespołu z Leszna do finału tenisowych
rozgrywek Mazovia Cup 2014 jest największą niespodzianką tegorocznej edycji. Trudno tu jednak mówić
o jakimkolwiek przypadku, ten sukces to efekt kilkuletniej współpracy Klubu Sportowego „Tennis Life”
z gminą Leszno i zaangażowania trenera Przemysława Lewandowskiego. Podporą drużyny Leszna w Lidze Mazovia Cup są Kinga Ziółkowska i Karolina
Grzeszczuk, dwie Skrzatki biorące udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Tenisowy.
Waldemar Cecuła
prezes KS „Tennis Life”

Obóz sportowy z K.S. Partyzant Leszno
W dniach 17.08 23.08 w Ośrodku
Wypoczynkowo Szkoleniowym
w Iławie
odbył
się obóz sportowy
dla zawodników
z KS. Partyzant
Leszno z roczników 2000/2001 i 2002/2003. W pięknej scenerii lasów
i jezior nasi zawodnicy uczestniczyli codziennie
w sportowych zajęciach. Na obozie uczyli się również
jak udzielić pierwszej pomocy medycznej. Nie zabrakło też sportów wodnych takich jak: rowerki wodne,
kajaki czy piłka wodna. Na zakończenie wszystkim
uczestnikom były wręczone medale i dyplomy. Obóz
został zorganizowany przez Grzegorza Gładysza.
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WAŻNE TELEFONY
Urząd Gminy
Al. Wojska Polskiego 21

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

Wyniki II Edycji Konkursu Literackiego
"O Lesznowską Podkowę"
Od lipca do sierpnia br. trwał ogłoszony przez Bibliotekę
Publiczną w Lesznie konkurs pt. "Moje wakacje", wyrażone
fraszką, limerykiem lub moskalikiem. Jego celem było inspirowanie uzdolnionych literacko osób do działań twórczych, popularyzacja amatorskiej twórczości literackiej oraz promowanie talentów literackich. Patronat nad konkursem objęli:
Wójt oraz Rada Gminy Leszno.
Jury wyróżniło i nagrodziło 7 osób. W kategorii wiekowej do 16 lat I miejsca nie przyznano. II miejsce otrzymał
Sebastian Nikonowicz. Jury doceniło trafność obserwacji
autora i ciekawą grę słów w utworach. Wyróżnienie otrzymała Aleksandra Gorbaczuk, która przekazała w swoich utworach wakacyjną radość i dużo słońca.
W kategorii powyżej 16 lat I miejsce i statuetkę Lesznowskiej Podkowy otrzymała Pani Elżbieta Wolska, za wysoki poziom literacki, kulturę języka oraz godny podziwu piękny staropolski styl fraszki.

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

Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

tel. 22 725 80 05
wew. 106

fraszka "Na wakacje"

Pogotowie Energetyczne
w Błoniu

tel. 22 725 49 91

Cudowna labo, ty niebiański czasie,

Pogotowie Gazowe
w Błoniu

tel. 22 725 14 05
lub 992

Elżbieta Wolska

Co pośród pracy lubym rajem zda się!

Rewir Dzielnicowych
tel. 22 725 80 07
w Lesznie
Ogniwo Patrolowo —
tel. 22 725 00 07
Interwencyjne w Kampinosie
tel. 22 725 80 00

Centrum Powiadamiania
Ratunkowego

tel. 112
z każdego telefonu

Kiedy przemijasz, nastaje czas znoju.
Wysłuchaj tego, co pragnąc spokoju,
Woli beztrosce się oddać i nudzie
Piękna kanikuło, błogość twoja kusi,
Gdy człek może wszystko, chociaż nic nie musi,

Komenda Powiatowa
tel. 22 725 51 11
Państwowej Straży Pożarnej
fax. 22 725 51 23
w Błoniu
tel. 509 401 124

Informator Gminy Leszno
ISSN 2300-6439
Bezpłatny dwumiesięcznik Urzędu Gminy
Leszno
Wydawca: Urząd Gminy Leszno
Al. Wojska Polskiego 21
05-084 Leszno
nakład: 1500 egz.
www.gminaleszno.pl,
www.leszno.bipgminy.pl
www.facebook.com/gminaleszno
Redaguje: Monika Jaskulska
tel.: 22 725 80 05 wew. 106
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Która nas ratuje przed harówki zmorą!

Niż chylić plecy w nieustannym trudzie.

Komenda Powiatowa Policji
dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego

Pogotowie WodnoKanalizacyjne

Chwilo wytchnienia, odpoczynku poro,

Jak najprędzej wracaj w domu mego progi,
Próżnowania czasie, mój klejnocie drogi!
II miejsce otrzymała zajęła Pani Elżbieta Gorzkoś, za lekkość językową i zabawę słowem.
III miejsce zajęła Pani Anna Piliszewska, za różnorodność
form swoich utworów.
Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymały Panie: Bożena Ciszewska, za dowcip zawarty w utworach oraz Daria
Kacprzak, za pomysłowość i oryginalność.
Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe
ufundowane przez Wójta, Bibliotekę i Firmę Avon, która przekazała zestawy kosmetyków. Nagrody wręczyli Wójt - Pan
Andrzej Cieślak oraz radna - Pani Barbara Pszczółkowska.
Gratulujemy zdobywcom nagród oraz wyróżnień i zapraszamy
do udziału w kolejnej edycji konkursu.
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Bożena Sulik

Nowe Studium
W związku z pojawiającymi się w różnych
„materiałach wyborczych” opiniami na temat projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Leszno przedstawiam swoje
stanowisko w tej sprawie. Art.11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym normuje problematykę proceduralną, czyli
czynności przy sporządzaniu studium i ich kolejność
w postępowaniu przy sporządzaniu studium oraz określa miejsce zamieszczania obwieszczeń i ogłoszeń
o procedurze sporządzania studium. W rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
zawarte są wzory zawiadomień w postępowaniu
w sprawie wyłożenia do wglądu publicznego projektu
studium. Wreszcie przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
regulują procedurę sporządzania studium, w tym sposób udostępniania dokumentów planistycznych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy. Zgodnie z prawem projekt studium został umieszczony na stronie gminy Leszno a w dniu 4 września 2014 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie studium rozwiązaniami. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
termin wyłożenia studium został ustalony do 8 września 2014r. a zgłaszania uwag do 30 września 2014r.
Jak wynika z powyższego projekt studium
podlega procedurze opiniowania i uzgadniania
przez odpowiednie organy, a ustalenia studium nie
mogą być wyrazem niczym nieograniczonej woli
wójta, rady gminy czy mieszkańców, o czym osoby
pełniące kiedyś ważne stanowiska w samorządzie,
a obecnie do nich aspirujące, powinny wiedzieć.
Dotychczasowa polityka przestrzenna gminy
Leszno, była i jest prowadzona na podstawie obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą
nr XXVIII/208/01 Rady Gminy w Lesznie z dnia 21
września 2001 r. Studium obowiązuje więc ponad 10
lat. Na podstawie tego studium niemal całe „środkowe
pasmo gminy” objęte jest obowiązującymi miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego. Uwzględniając przyjęte w 2001 r. studium, sporządzono Strategię rozwoju gminy Leszno, Plan rozwoju lokalnego
i inne dokumenty strategiczne.
W obowiązującym studium z 2001r. nakreślono
kierunki rozwoju gminy, przyjmując następując założenia. Wobec ujemnego salda przyrostu naturalnego,
jedynym czynnikiem wzrostu liczby mieszkańców
są ruchy migracyjne. W 2000 roku w Gminie Leszno
mieszkało 7725 osób. Zgodnie z przyjętymi zasadami
sformułowano wariantową prognozę rozwoju ludności
(po migracyjną) do 2015 r. W wariancie podstawowym
przyjęto wzrost liczby mieszkańców do 10 000 a w pośrednim wzrost ten oceniono na 12 000 mieszkańców.
W 2014 r. w gminie Leszno mieszka 9479 osób.
W 2000 roku obszar zainwestowania w gminie wynosił około 800 ha (bilans opracowany dla potrzeb studium obejmujący tereny komunikacji i tereny zabudowy). Należy podkreślić, że w obszarze gminy,

zgodnie z obowiązującym studium, pod nowe zainwestowanie wyznaczono prawie 1500 ha gruntów pod
zabudowę mieszkaniowo-usługową, 650 ha pod działalność gospodarczą w tzw. strefie ekonomicznej
gminy, 200 ha pod usługi turystyki. Dzisiaj pod zainwestowanie np. zabudową mieszkaniowo-usługową pozostaje niemal 500 ha rezerwy. Dlaczego więc przystąpiono do sporządzania zmiany studium, pomimo,
że polityka przestrzenna na terenie gminy Leszno była
możliwa do realizacji?
Rozbieżności ustaleń obowiązującego studium
gminy i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz wymagany ustawowo obowiązek zgodności planów miejscowych z ustaleniami
studium stały się powodem, że dalsza realizacja polityki
przestrzennej w gminie na podstawie studium jest jednak
niemożliwa. Ponadto studium opracowane w trybie ustawy z 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, nie
zawiera pełnego zakresu uwarunkowań, a przede
wszystkim kierunków rozwoju przestrzennego, wymaganych obecnie obowiązującymi przepisami.
Przystępując do sporządzania zmiany studium
należało odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czy jak
wskazano powyżej, występowanie znacznych niezainwestowanych przeznaczonych pod zabudowę terenów oraz
brak
wniosków właścicieli gruntów położonych
w „południowym paśmie gminy” uzasadniają pomalowanie na rysunku studium całego obszaru gminy Leszno na
kolor brązowy lub czerwony. Czy „pomalowanie całej
gminy” kolorem brązowym lub czerwonym przysporzy
gminie Leszno podatków od nieruchomości, a nadmierne
rozproszenie zabudowy lokowanej na terenach
do tego nieprzystosowanych infrastrukturalnie lub nienadających się do celów osiedleńczych ze względów ekologicznych, w tym na obszarach cennych ze względów
przyrodniczych, będzie dowodem właściwej polityki przestrzennej i zapewni zrównoważony rozwój Gminy. Gmina Leszno ze względu na położenie w sąsiedztwie
Kampinoskiego Parku Narodowego, podlega ograniczeniom dowolnego rozwoju, ale również czerpie
i może czerpać korzyści z takiego sąsiedztwa. Nie
wykluczam, że gmina Leszno zmieni docelowo swój charakter z rezydencyjnej, turystycznej i rolniczej na rezydencyjno - turystyczną, ale uważam, że ewolucyjny rozwój gminy, dostosowany do możliwości infrastrukturalnych i finansowych, jest lepszym rozwiązaniem niż brak
polityki przestrzennej, za jaką uważam nadmierne powiększenie terenów urbanizacji obecnie.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest dokumentem, (co
zostało potwierdzone), sporządzanym raz i na zawsze. Studium może i powinno być weryfikowane i dostosowywane do potrzeb i możliwości gminy i mieszkańców.
Uważam, że sporządzany dokument spełnia nasze oczekiwania i wymagania dla perspektywy 2020-2025,
a zmiana kierunków rozwoju komunikacji publicznej,
a następnie realizacja „szynobusu” przyśpieszy oczekiwany rozwój całego „Pasma Zachodniego Aglomeracji
Warszawskiej” i Gminy Leszno. Uważam, również, że
sporządzany dokument spełnia nasze oczekiwania
i wymagania, bo zostało to potwierdzone w uzyskanych pozytywnych uzgodnieniach i opiniach. Będę
rekomendował opracowany dokument Radzie Gminy
Leszno do uchwalenia w najbliższym czasie.
Wójt Gminy Andrzej Cieślak
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